


El Protocol de Kioto, el primer
compromís internacional per
reduir les emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle, causa-
des en un 75% pel sistema ener-
gètic, va entrar en vigor el febrer

de 2005. L’aplicació del protocol podria ser el primer pas
per a la governabilitat global ambiental i esdevenir, i
aquest n’és el principal valor, el catalitzador inicial per al
canvi de tendència amb relació a l’increment del consum
energètic, per tal de frenar el canvi climàtic.

Amb aquest objectiu, el Protocol de Kioto obliga els estats
signants a minimitzar les emissions de CO2 i d’altres gasos
amb efecte d’hivernacle, diferenciant les obligacions de
cada Estat segons el seu grau de desenvolupament. Per
aconseguir aquesta reducció estableix mecanismes, princi-
palment el mercat de drets d’emissions (l’europeu es va
posar en marxa l’1 de gener de 2005) que internalitzen en
el sistema econòmic els costos del sistema energètic.

Agenda 
energètica

El preu del petroli s’ha doblat en els darrers dos anys, d’una
banda, per l’increment del consum i, de l’altra, per les
incerteses sobre la capacitat de molts països productors
per respondre al creixement de la demanda. 

El consum d’energia és cada vegada més alt, fet que ens
condueix, a curt termini, al dia en què la capacitat d’ex-
tracció i processament serà menor que la demanda (l’a-
nomenat peak oil), encara que els jaciments no estiguin
esgotats. És a dir, la perspectiva és que el petroli trigarà
dècades a esgotar-se, però en poc temps serà impossible
satisfer la demanda creixent a uns preus moderats com
els actuals. 

Tot això en un model energètic on el 85% de l’energia
que es consumeix al món prové de combustibles fòssils
(petroli, carbó i gas natural), que cada cop, per tant, seran
més cars, ja que cada cop són més escassos i n’hi ha
més demanda.

El petroli assoleix els 60 dòlars per 

barril Brent, el doble que fa dos anys

El Protocol de Kioto 

entra en vigor



Pel que fa a l’Estat espanyol, en conjunt pot incrementar
les emissions fins al 15% amb relació a les de 1990, que
es prenen com a referència. Però actualment estem molt
lluny de complir els nostres compromisos, ja que se n’e-
meten un 40% més que el 1990. 

Per tant, cal un canvi immediat de política en aquest sen-
tit, si no es vol assumir una enorme despesa en la com-
pra de drets d’emissions a altres països menys emissors
o més eficients, això si en el futur hi ha algun país que els
vulgui vendre… 

El Pla de l’energia de Catalunya, que es va aprovar l’11
d’octubre del 2005, té com a objectiu establir una estra-
tègia que garanteixi el proveïment a Catalunya i permeti
assolir un model energètic menys dependent dels com-
bustibles fòssils.

Les principals línies d’actuació que preveu són: 

• Més estalvi i eficiència. La qüestió cabdal és aconse-
guir reduir la intensitat energètica (quantitat d’energia
necessària per unitat de servei obtingut), atès que l’eco-
nomia catalana consumeix cada cop més energia per
produir una mateixa quantitat de béns i serveis. És per

això que el Pla proposa passar de l’actual increment cons-
tant anual de la intensitat energètica de l’1,6% a una dis-
minució de l’1,7%, per a la qual cosa incorpora 141 mesu-
res concretes per al transport, la indústria, l’àmbit domès-
tic... adreçades a constituir un pla de xoc per a l’estalvi i
l’eficiència energètica a Catalunya. 

• Més energies renovables. L’objectiu és passar del
2,9% actual (dades de 2003) a un 7,9% del consum ener-
gètic generat amb fonts renovables.

• Més qualitat dels serveis energètics. El Pla vol garan-
tir el subministrament energètic a llarg termini i descen-
tralitzar la producció d’energia.

Agenda energètica

El govern aprova el Pla de l’energia 

de Catalunya 2006-2015





l 2002, Barcelona va aprovar el Pla de Millora de
l’Energia de Barcelona 1999-2010 (PMEB) com a

marc de la política energètica municipal, on es fixen
objectius mesurables i un programa amb 55 projectes per
assolir-los, tot per crear un model de ciutat més sosteni-
ble. Per complir amb aquest compromís en l’àmbit local i
els reptes internacionals es creà, també l’any 2002,
l’Agència de l’Energia de Barcelona, per a impulsar i coor-
dinar les accions del Pla. Els tres grans reptes que
Barcelona es proposa afrontar són:

1 Millorar l’eficiència energètica. Atenuar el ritme actual
d’augment del consum i millorar la tecnologia de
generació i consum de l’energia.

2 Reduir la nostra dependència dels combustibles fòs-
sils. Potenciar les energies renovables.

3 Reduir les emissions de gasos amb efecte d’hiverna-
cle i de contaminants atmosfèrics.

Per avaluar els progressos en aquests objectius,
l’Observatori de l’Agència de l’Energia de Barcelona
mesura periòdicament les dades energètiques de la ciu-
tat. El mètode d’anàlisi es va millorant any rere any i
s’obtenen dades comparatives homogènies. En aquest
primer lliurament d’EL COMPTADOR s’analitza l’evolu-
ció entre 1999 i 2003, fent una diagnosi energètica i
ambiental de la Barcelona actual i analitzant les tendèn-
cies de futur.

Imma Mayol

Presidenta de l’Agència 
d’Energia de Barcelona

Presentació

3 el
 c

om
pt

ad
or

e



Per anticipar-nos a una possible crisi

L’increment del ritme de consum energètic i la disminu-
ció dels recursos fan preveure un horitzó de crisi de preus
o d’abastament. El consum d’energia elèctrica ha crescut
a Catalunya un 27% els darrers 5 anys i a Europa ho ha
fet en un 11%. Mentre, el preu del petroli s’ha duplicat en
els darrers 2 anys.

Perquè tenim un compromís de reducció 

dels gasos causants de l’efecte hivernacle

Hem de fer front al compromís internacional de reducció de
gasos causants de l’efecte hivernacle, causa primera del
canvi climàtic. A escala local, el sistema energètic provoca
contaminació, impacte paisatgístic, afectació dels sistemes
naturals i residus que cal minimitzar. A escala global, l’ús de
fonts energètiques d’origen fòssil és la causa del 75% de
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. L’entrada
en vigor del Protocol de Kioto obliga a Espanya a limitar en
un 15% l’increment d’emissions des de 1990 fins a 2005.

Perquè la ineficiència perjudica

la competivitat de la nostra economia

Als països occidentals, la intensitat energètica ha dismi-
nuït a un ritme d’un 1,4% anual. Per contra, a Espanya,
Catalunya i Barcelona la intensitat energètica s’ha incre-
mentat. Els efectes d’aquesta ineficiència no només
afecten la competitivitat dels nostres productes i la nos-
tra butxaca, també afecten evidentment al volum de con-
sum energètic final.

La intensitat energètica és l’indicador que mesura la
relació entre el consum energètic i la producció, és a dir,
la ineficiència energètica. Es mesura en MWh neces-
saris per a produir 1 milió d’euros de PIB.

Al 1999, per a produir 1 € a Barcelona consumíem
396,6 Wh. Al 2003, per a produir 1 € a Barcelona hem
consumit 405,6 Wh. Per tant, Barcelona ha incrementat
la seva intensitat energètica en un 0,56% anual entre
1999 i 2003. Això és una mala notícia.

Per què ens hem 
d’ocupar de l’energia?
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Per què ens hem d’ocupar de l’energia?

És urgent actuar tant individualment 

com col·lectivament

No podem consumir molt i malament un recurs escàs i
car. Molts països europeus i d’arreu han desenvolupat ja
estratègies energètiques per contrarestar l’increment de
l’ús de combustibles fòssils i fer front a una possible crisi.

Els factors clau d’actuació són la seguretat energètica i la
lluita contra el canvi climàtic. Les eines usades són: la
gestió de la demanda, treballant per millorar l’estalvi i efi-
ciència, i la diversificació i millora de les vies d’abasta-
ment, amb especial èmfasi en les fonts autòctones: en
els països europeus, bàsicament, les renovables.

Si el percentatge d’increment de consum energètic supe-
ra el d’increment del PIB es pot afirmar que el sistema és
ineficient. Aquest és el cas de Barcelona. En el període
1999-2003, aquesta relació (l’increment de consum divi-
dit entre l’increment del PIB) era d’1,25 a la nostra ciutat.
Ens hem de situar per sota del valor 1 per tal de poder dir
que Barcelona és eficient. Encara estem lluny dels nos-
tres objectius, i més encara si considerem que a Europa
la relació és del 0,67.

Si considerem la relació entre l’increment de consum per
càpita i el PIB per càpita, la relació és de 1,4. Hem de ser
més eficients en l’ús de l’energia a casa, a l’empresa i en
els desplaçaments.

L’ús eficient i sensat és la font energètica del futur

5

Increment mitjà anual 1999-2003

PIB +2,5%

Consum energètic +3,0%

PIB per càpita +1,2% 

Consum energètic per càpita +1,7%
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Com usem l’energia a Barcelona?

L’energia es manifesta en diferents formats: electri-
citat, gas natural, gasolina, gasoil i gasos liquats del
petroli (GLP, que solen ser butà o propà).

L’energia la utilitzem per produir (sector industrial), a
casa (sector domèstic), quan ens desplacem (sector
transports), o quan treballem en el sector terciari i
gaudim del temps lliure (comerços i serveis).

Cada format energètic té les seves pròpies característiques i unitats de mesura. 
Per a poder sumar-les, les hem transformat totes a MWh

1.000 kWh = 1 MWh
1.000 m3 de gas natural = 10,8 MWh
1.000 kg de gas butà = 12,8 MWh
1.000 kg de gas propà = 12,9 MWh

1.000 litres de gasolina = 9,2 MWh
1.000 litres de gasoil = 10,1 MWh

Gasoil
11%Gasolina

13%

GLP
1%

Gas natural
37%

Indústria i altres
31%

Domèstic
25%

Comercial + serveis
18%

Transport
25%Electricitat

38%

Consum d’energia final per formats a Barcelona (2003) Consum d’energia final per sectors a Barcelona (2003)
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1 Alentir el ritme actual de creixement del consum ener-
gètic de manera que l’increment mitjà anual no supe-
ri el 2,6%.

2 Incrementar l’ús d’energies renovables i augmentar
l’autoproducció energètica fins assolir al 2010 una pro-
ducció de 94.945 MWh/any a partir de biogàs, 16.111
MWh/any amb tecnologia fotovoltaica i 77.778 MWh/any
a partir de 96.300 m2 de captadors solars tèrmics.

3 Alentir el ritme d’emissions de gasos amb efecte d’hi-
vernacle de manera que l’increment mitjà anual entre
2000 i 2010 no sigui superior a l’1%.

El 2010 hauríem estalviat uns 400.000 MWh
cada any. El que consumeix el 0,2% de la
població actual de Barcelona

El 2010, generaríem a la ciutat un 1% de la
demanda energètica actual a partir d’ener-
gies renovables

El 2010 hauríem deixat d’emetre unes
115.000 tones de CO2 equivalent, és a dir,
72,65 kg per habitant cada any.

Quins objectius s’ha fixat
Barcelona?
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Per a millorar l’eficiència energètica, reduir la dependència dels com-
bustibles fòssils i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hiver-
nacle, Barcelona es proposa, a més de la millora tecnològica en la
generació i ús de l’energia, els següents objectius:



Avancem en la direcció proposada?

objectiu 1
consum energètic
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Segons el model d’anàlisi energètica actual de l’Agència de l’Energia, el
1999 vàrem consumir a Barcelona 15,8 milions de MWh. El 2003, el con-
sum va ser de 17,8 milions de MWh. És a dir, en aquest quadrienni el
consum total s’ha incrementat un 12,5% i el consum per càpita un 7%.

A casa nostra

Als comerços 

i serveis

Al transport

A la indústria

Al conjunt dels

sectors

+ 4,82%

+ 4,75%

+ 1,25%

+ 1,74%

+ 3,10%

+3,24%

+3,79%

+1,30%

–

+2,60%

Com avancem?

De l’any 1999 al 2003 hem incrementat el nostre consum domèstic en

un 19%, principalment en l’ús del gas natural i de l’electricitat. Som

encara lluny dels objectius.

Els poliesportius, els comerços, el sector hoteler i les oficines han

incrementat el seu consum energètic un 4,75% anual entre 1999 i

2003. Encara no complim els objectius.

El nombre de quilòmetres recorreguts pels cotxes s’ha estabilitzat. I

s’han incrementat els recorreguts pel transport públic. Els automòbils

de gasolina han disminuït significativament, compensats pels de gasoil

(més eficients). Estem començant a complir els objectius; tanmateix,

el marge de millora és realment ample.

L’increment de consum ha estat del 1,74% anual, dins dels objectius.

Els mals resultats en l’eficiència energètica al sector domèstic i comer-

cial impedeixen assolir els objectius proposats al PMEB.

Increment mitjà
anual del consum
entre 1999-2003

Objectiu d’in-
crement mitjà
anual màxim

✘

✘

✘

✔

✔
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Consum energètic per sectors de consum (1999-2003)

Milions de km recorreguts segons el tipus de vehicle

Mode de transport

Cotxe gasolina

Cotxe gasoil

Total cotxes

Motocicleta

Transport públic

1999

2.382

599

2.981

692

105

2003

2.026

910

2.936

912

118

% increment

- 15% 

+ 52%

-1,5%

+ 31,8%

+ 12,3%

Indústria i altres

7%

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

Domèstic Transport Comercial
i serveis

1999

2003

L’any 2003 els vehicles de Barcelona varen
recórrer tants quilòmetres com per anar i
tornar de Mart 35 vegades. Els viatges 
d’anada i tornada es varen distribuir així:

26 en cotxe, amb 1,28 passatgers
per viatge.

8 en motocicleta, amb 1,1 passatgers
per viatge.

1 en transport públic: en autobús,
amb 20 passatgers per viatge; en
FGC, amb 140 passatgers per viatge;
i en Metro, amb 175 passatgers per
viatge; …

19% 5% 19%

M
W

h/
an

y



avancem en la direcció proposada?

objectiu 2
energies renovables

L’any 1999, menys d’un 0,10% de l’electricitat con-
sumida a la ciutat provenia d’energies renovables.
L’any 2003, estem per sobre d’un 0,25%.

És encara un percentatge molt modest, però n’hem duplicat
la participació. Hem assolit una producció de 9.465 MWh,
tot i que aquestes xifres no inclouen encara les pèrgoles

fotovoltàiques del Fòrum, ni d’altres actuacions posteriors al
2003 que es veuran reflectits en els propers balanços. Si
seguim amb aquest ritme podem arribar als objectius fixats.

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

El biogàs s’obté a partir de la metanització o digestió
anaeròbia de residus biodegradables, com ara els rama-
ders, els fangs de depuradora o els residus municipals.
L’ús del biogàs com a font d’energia impedeix l’emissió
de CH4 dels residus aprofitats, i per tant, suposa una
reducció dels gasos d’efecte hivernacle de la ciutat.

L’ús més clàssic de l’energia termosolar és l’escalfa-
ment d’aigua sanitària mitjançant plaques solars.

La captació solar fotovoltaica consisteix en la trans-
formació de la radiació solar visible en electricitat mit-
jançant plaques fotovoltaiques.

La generació d’electricitat a partir del
biogàs de l’Ecoparc de la Zona Franca
ha estat la principal aportació a l’incre-
ment d’energies renovables. D’altra
banda les energies fotovoltaica i solar
tèrmica representen un 34% 
del total de renovables.

Biogàs Ecoparc

Solar tèrmica

Fotovoltaica
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avancem en la direcció proposada?

objectiu 2
autoproducció

Apropem a la ciutat la generació d’energia 
de manera molt significativa.

Barcelona, com totes les ciutats, és una gran consumi-
dora d’energia. Això requereix un bon nombre de grans
infraestructures de generació d’energia que sovint s’ins-
tal·len lluny de la ciutat, i també de transport. La solidari-
tat territorial i l’eficiència energètica (reducció de pèrdues
en el transport, cost de manteniment, ...) reclamen a
Barcelona i al seu entorn metropolità implicar-se en l’aco-
lliment d’aquestes infraestructures.

Aquest canvi en la producció elèctrica vol dir que a Bar-
celona es genera prop del 25% del total de l'energia que
s'hi consumeix. Per què aquest canvi? Doncs per l’entrada
en funcionament dels mòduls III i IV de la Central Tèrmica
de Cicle Combinat del Besòs, que generen el 58,9% de l’e-
nergia elèctrica que es consumeix a Barcelona.

En aquest terreny, Barcelona ha fet 
un pas molt important: l’electricitat
generada a la ciutat i el seu entorn
ha passat de representar el 16,4% al
1999 a ser el 65,2% al 2003.

Les Centrals Tèrmiques de Cicle Combinat
(CTCC) utilitzen la combustió de gas natural i el
vapor que produeixen els gasos d’escapament
de la pròpia combustió per generar electricitat,
mitjançant dos processos complementaris (com-
binats).

1999 2000 2001 2002 2003

Gas natural

Biogas

Combustibles líquids

Incineració RM

Fotovoltaica
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Electricitat produïda a Barcelona (endògena)
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avancem en la direcció proposada?

objectiu 3 emissió de gasos
amb efecte d’hivernacle

Reduïm el ritme d’increment de les 
emissions de gasos amb efecte d’hiver-
nacle a l’atmosfera en un 0,2% anual

Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle s’han
reduït en un 0,9% entre 1999 i 2003. És a dir, una reduc-
ció del 0,2% anual. Per tant, de moment millorem l’ob-

jectiu del PMEB, el qual planteja no incrementar més
d’un 0,9% anual les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle.

Aquesta reducció es produeix gràcies a l’aprofitament del
biogàs a l’Ecoparc (des del 2002) i a l’abocador del Garraf,
considerant-ne la part dels residus procedents de
Barcelona (des del maig del 2003). Però la quantitat de
residus (que, a més, també cal que reduïm) que es poden
tractar a l’Ecoparc i al Garraf són limitats.

A més, la resta de sectors, especialment el domèstic i el
comercial, incrementen les seves emissions a un ritme
que no permet assolir els objectius del PMEB. Per tant, si no
reduïm el consum a les llars i als comerços i si no ens movem
menys en cotxe, no podrem mantenir aquests resultats i
tornarem a incrementar les nostres emissions un altre cop.
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Emissions per formats energètics i per sectors

Gasoil
16%

Gasolina
18%

GLP
2%

Gas natural
41%

Electricitat
23%

Comercial
13%

Transport
35%

Indústria
27%

Domèstic
25%
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• Estem començant a reduir el ritme de creixement
del consum energètic al transport i a la indústria.

• Estem incrementant l’ús d’energies renovables.
• Hem augmentat la producció propera de l’electrici-

tat que consumim.

• Estem reduint el nivell d’emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle.

• Estem avançant en la cerca de l’eficiència energè-
tica amb noves tecnologies.

• Haguéssim canviat el 15% de les bombetes dels
habitatges de Barcelona per bombetes de baix con-
sum.

• Cada família de Barcelona hagués canviat el cotxe
per l’autobús 5 vegades per recórrer la distància
entre la plaça d’Espanya i la plaça de les Glòries.

• Haguéssim disminuït en 0,5ºC la temperatura al
termòstat a la calefacció de les nostres llars i les nos-
tres botigues.

• Haguéssim augmentat en 0,5ºC la temperatura al
termòstat de l’aire condicionat a les nostres llars i les
nostres botigues.

Conclusió: ens cal ser més eficients, 
sobretot a les llars i als serveis

L’anàlisi de l’evolució energètica de la ciutat entre 1999 i 2003, a Barcelona, permet afirmar que:

Tanmateix, encara no assolim els objectius plantejats a la ciutat. A més, el consum energètic encara s’incre-
menta a un ritme superior al del creixement econòmic, sobretot pel comportament dels sectors domèstic,
comercial i de serveis.

Per avançar cap a una ciutat més saludable, més solidària, més competitiva i millor preparada per a afrontar
el futur, calen petites millores en les nostres actuacions personals. Si, per exemple, en aquest període, cada any:

...entre tots, en quatre anys, hauríem estalviat 414.984 MWh i 6,6 milions d’euros i hauríem deixat d’emetre
16.842 tones de gasos amb efecte d’hivernacle. En definitiva, hauríem assolit amb escreix els objectius de mode-
ració del consum energètic que es proposa Barcelona. Hauria estat molt fàcil, hi hauríem guanyat molt!
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La factura 
energètica



Dades de consum
Comparativa entre Catalunya i Barcelona 
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Consum d’energia final per formats

Catalunya (2003) Barcelona (2003)

Catalunya (2002) Barcelona (2003)

Gasoil
29%

Gasolina
9%

Altres
13% Gas natural

23%

Electricitat
24%

Consum d’energia final per sectors

GLP
2%

GLP
1%

Serveis i
primari
14%

Serveis
18%Transport

39%

Transport
25%

Indústria
34%

Indústria
30,6%

Domèstic
13%

Domèstic
26,4%

Els combustibles líquids
(gasolina, gasoil i GLP)
tenen un pes molt més petit
a Barcelona que al conjunt
de Catalunya. La bona acces-
sibilitat a peu i en transport
col·lectiu que permet la ciutat
compacta n’és el motiu 
principal.

A Barcelona, la demanda
d’energia al sector domèstic
representa més del doble
que en el cas de Catalunya.
El sector transport té un 
pes clarament més petit 
a Barcelona que al conjunt 
de Catalunya.

Electricitat
38%

Gasolina
13%

Gasoil
11% Gas natural

37%
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Dades de consum

Consum per formats 
i evolució per sectors 

Consum energètic segons el format (1999-2003)

Increments de consum energètic total 1999-2003 per sectors El sector domèstic i comercial
a Barcelona, Catalunya i
Espanya presenta un ritme
d’increment mitjà anual del
consum molt superior a la mit-
jana europea. Per contra, els
sectors industrial i transport
es comporten a Barcelona de
manera similar a Europa, amb
increments clarament inferiors
respecte a Catalunya i
Espanya.
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Sector

Domèstic
Comercial i serveis
Indústria i altres
Transport
TOTAL

Barcelona (1)

4,8%
4,7%
1,7%
1,3%
3,2%

Catalunya (2)

5,6%
8,8%
4,3%
4,3%
4,9%

Espanya (3)

4,6%

7,6%
3,8%
5,2%

Europa 25 (3)

1,8%

1,4%
0,9%
1,4%

Increment mitjà anual

Fonts: (1) Agència de l’Energia de Barcelona, (2) Plans energètics de Catalunya, (3) Eurostat
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Dades de consum

Comparativa entre la projecció 
de la tendència actual 

i els objectius del PMEB 

Sector domèstic

Sector comercial i de serveis

A Barcelona, el consum de
gas natural duplica el consum 
d’electricitat al sector domèstic.
L’increment de l’ús de l’energia
solar és significatiu. Tanmateix,
encara representa un percentat-
ge molt petit (0,4%) del con-
sum total.

Les oficines i els comerços
tenen increments superiors a
la mitjana del sector. Per con-
tra, la restauració i els hotels
disminueixen els consums.
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Dades de consum

Comparativa entre la projecció 
de la tendència actual 

i els objectius del PMEB 

Sector transport

Consum total

L’increment de consum del
transport és moderat. Encara
que el nombre de turismes
per cada mil habitants ha passat
de 416 el 1999 a 381 el 2003, 
el parc de motocicletes 
s’incrementa.

El comportament energètic
dels sectors domèstic i
comercial, amb increments de
consum per sobre, fins i tot,
de l’escenari tendencial pre-
vist al PMEB, impedeix assolir
l’objectiu global de reducció.
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Tractament de residus
(Ecoparc i abocador 

del Garraf)  

Indústria i altres

EDAR - Metrofang

Transport

Comercial+serveis

Habitatge
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Dades d’emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle

Evolució entre 1999 i 2003 

Evolució de les emissions a Barcelona (per sectors), sense considerar 
el tractament de residus (Ecoparc i abocador del Garraf)

1999 2003

Transport
37%

EDAR -
Metrofang

0,00%

Indústria i altres
28% Habitatge

23%

Comercial
+serveis

12%

Evolució de les emissions totals a Barcelona (per sectors)

El sector transport, per bé  que
representa el 24% del consum,
és responsable del 35% de les
emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle. La contenció del
seu creixement és un factor
rellevant per a reduir les emis-
sions difuses.

Els principals increments
d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle es produei-
xen en els sectors residencial 
i comercial/serveis. Les emis-
sions dels sectors que no han
entrat en el primer període 
de compliment al mecanisme
regulat del mercat d’emissions
per al compliment de Kioto
(emissions difuses) representen
un 60% del total.

Comercial
+serveis

13%

Habitatge
25%

Indústria i altres
26%

Transport
35%

EDAR -
Metrofang

1,09%

Tones CO2 equivalent
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Dades d’emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle

Comparativa entre la projecció 
de la tendència actual 

i els objectius del PMEB 
Projecció de les emissions totals

Projecció de les emissions dels sectors domèstic, comerç, transport i indústria
sense considerar el tractament de residus (Ecoparc i abocador del Garraf)

La producció de biogàs a
l'Ecoparc i a l’abocador del
Garraf ha fet disminuir significa-
tivament les emissions de
Barcelona, superant els objec-
tius del PMEB pel que fa a la
reducció de les emissions de
gasos amb efecte d'hivernacle.

Aquesta tendència positiva
s'ha de mantenir amb la
reducció a la resta de sectors,
atès que aquest ritme d'apro-
fitament per sí sol no perme-
trà complir amb els objectius
fixats al PMEB.
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El progrés energètic de Barcelona ha de ser fruit de
la participació activa de tots els ciutadans, adminis-
tracions i empreses. Aquest esforç s’ha de fona-
mentar en l’estalvi i l’eficiència energètica, en impul-
sar fonts d’energia renovables i en introduir canvis
en els hàbits d’ús dels recursos energètics (il·lumi-
nació, calefacció, refrigeració, combustible...).

El creixement energètic sostenible d’una ciutat
només es pot construir de forma col·lectiva.
L’objectiu últim de la cultura de la sostenibilitat és, al
capdavall, satisfer les necessitats del present sense
comprometre les de les generacions futures.

Les actuacions que estan fent 
millorar l’eficiència energètica

La gestió energètica de l’enllumenat públic i el canvi de
lluminàries per làmpades d’alta eficiència redueixen el
consum d’electricitat tot i augmentar el nombre total de
punts de llum. Un 60% de les làmpades (90.000) ja han
estat substituïdes.

La implantació de sistemes amb fibra òptica a les
instal·lacions ornamentals, com les de Nadal. El consum
ha disminuït un 70% des de 1996.

La instal·lació de semàfors amb làmpades més eficients
tipus LED, i senyalitzacions alimentades amb energia
solar fotovoltaica. Aquesta actuació representa un estalvi
energètic de gairebé el 90% per semàfor. 

Els projectes i els progressos 
energètics de Barcelona: 
un esforç col·lectiu



La substitució de les bombetes d’incandescència tradi-
cionals per lluminàries de baix consum a tots els edificis
municipals.

La incorporació de sistemes de recuperació d’energia i d’a-
cumulació temporal d’electricitat a la xarxa de metro.

La implantació de xarxes urbanes de climatització o district
heating and cooling (calefacció, refrigeració i aigua calenta
sanitària) en el Fòrum 2004 i en el nou districte 22@, basa-
des en aprofitar l’energia tèrmica residual de la planta de
valorització de residus de Sant Adrià del Besòs i en la com-
bustió de gas natural, respectivament.

Les que potencien les fonts 
d’energia renovables

La construcció de la pèrgola fotovoltaica del Fòrum 2004,
una instal·lació que, en la seva primera fase, produeix uns
530.000 kWh anuals d’electricitat i que estalvia que s’e-
metin a l’atmosfera 79 tones de CO2.

La integració d’instal·lacions solars fotovoltàiques en edi-
ficis municipals. Actualment, la producció d’electricitat
supera els 260 MWh anuals.

La incorporació d’instal·lacions solars tèrmiques en equi-
paments esportius municipals. L’energia estalviada arriba
cada any al milió de kWh.

L’adhesió d’una desena de centres educatius de la ciutat
a la Xarxa d’Escoles Solars de Catalunya, una comunitat
virtual que és punt de trobada de totes les que disposen
d’una instal·lació solar tèrmica o fotovoltaica. 

L’aplicació de l’Ordenança de captació solar tèrmica per a
obtenir aigua calenta sanitària en edificis públics i privats.
La producció anual estimada és de 20.000 MWh.

La instal·lació de sistemes solars fotovoltaics i tèrmics a les
seus de diferents organitzacions i associacions de la ciutat
(la Fundació Terra i Intermón en són alguns exemples).

L’aprofitament del biogàs dels ecoparcs de l’Àrea
Metropolitana i del dipòsit controlat del Garraf per a pro-
duir electricitat.



Les que ajuden a implantar un model 
de mobilitat més sostenible

L’ampliació de la xarxa de carrils-bici de la ciutat (120 km),
i de la superfície urbana amb prioritat per a vianants (84
hectàrees).

La introducció del carsharing a Barcelona (www.catalun-
yacarsharing.com) permet que qualsevol ciutadà asso-
ciat a aquest servei pugui fer servir una flota de cotxes
sense haver de ser-ne el propietari. L’empresa Catalunya
Carsharing ja té més de 400 associats.

L’elaboració de plans de mobilitat per a reduir l’ús del
vehicle privat i millorar la seguretat viària, i fomentar la
mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic col·lectiu
(Districte de Gràcia, Universitat Politècnica de
Catalunya...).

La millora i ampliació de la xarxa metropolitana de trans-
port públic col·lectiu i l’entrada en servei de mitjans nous
com el tramvia (Trambaix i Trambesòs).

La incorporació de combustibles més nets i tecnologies més
eficients en la flota d’autobusos metropolitans i de vehicles
de la neteja (gas natural, biodièsel).



Les que s’estan projectant 
a hores d’ara...

L’aprofitament del fred de la regasificadora del Port de
Barcelona per a implantar un sistema de climatització de
districte (district heating and cooling).

L’estudi de viabilitat de la implantació d’un parc eòlic al
Port de Barcelona per a generar electricitat mitjançant l’e-
nergia del vent.

L’estudi de viabilitat de la valorització energètica dels resi-
dus vegetals de poda dels parcs i jardins de la ciutat, per
a produir electricitat.

Les que difonen els valors 
de la nova cultura de l’energia

L’edició de materials per a difondre, entre els ciutadans,
bones pràctiques per a l’estalvi i l’ús eficient dels recur-
sos energètics (a casa, en el transport, a la feina).

La creació d’un portal web sobre l’energia a Barcelona
(www.barcelonaenergia.com), que ofereix un ampli ven-
tall de serveis i d’informacions sobre les activitats de
l’Agència d’Energia de Barcelona i altres institucions i
entitats de la ciutat.

La difusió de continguts pedagògics als centres educa-
tius per a transmetre entre els nens i joves els valors de
la nova cultura de l’energia.

Els projectes i els progressos energètics de Barcelona





Col·laboració tècnica: ERF - Gestió i Comunicació Ambiental S.L. www.erf.es

Membres del consorci
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