


aprofundeixi en el que es va esta-
blir en el protocol de Kyoto, l’any
1997, i, sobretot, que incorpori els
Estats Units, el país industrialitzat
amb més emissions del món, i ara
fora del consens internacional per
fer front al canvi climàtic. 

Entre les dades apuntades en l’informe destaca que la
temperatura del planeta podria pujar uns cinc graus centí-
grads en 100 anys i que això podria portar pèrdues econò-
miques de 5,48 bilions d’euros. El nombre de refugiats víc-
times de la sequera o d’inundacions podria arribar a 200
milions de persones. “Els països pobres sofriran l’impacte
abans i de manera més severa. Els països rics han de pagar
més”, ha afirmat Stern. 

Dues grans normatives regulen des d’aquest 2006 a
Catalunya l’aplicació de criteris ambientals i d’ecoeficièn-
cia en l’edificació: el Decret d’Ecoeficiència, aprovat pel
govern català el passat febrer i en vigor des del 16 d’a-

Agenda 
energètica

El cost econòmic mundial dels efectes del canvi climàtic
pot arribar a ser del 20% del producte interior brut global.
Un percentatge que seria molt més petit –concretament,
d’un 1% del PIB mundial– si es prenen mesures preventi-
ves urgents. Aquesta és la conclusió principal de l’anome-
nat informe Stern, presentat el 30 d’octubre de 2006 pel
prestigiós economista Nicholas Stern, antic vicepresident
del Banc Mundial. L’informe ha tingut una important reper-
cussió arreu del món, atès que ha estat assumit pel govern
britànic de Tony Blair. De fet, ha estat el mateix primer
ministre britànic el que, arran de l’informe, ha parlat ja de
‘perspectives aterridores’, tot subratllant que les dades
científiques sobre la contribució de les emissions de CO2 a
l’escalfament global no ofereixen dubtes.

L’equip de Nicholas Stern ha posat l’accent en les conse-
qüències que el canvi climàtic pot tenir sobre l’economia del
planeta; un enfocament poc explotat fins el moment. Per fer
front al panorama fosc que dibuixa l’informe calen mesures
decidides i urgents. Aquestes mesures passen necessària-
ment per l’aplicació efectiva d’un acord internacional que

El canvi climàtic pot tenir conseqüències

desastroses per a l’economia

L’aplicació de dues normatives crucials 

per a millorar l’eficiència en els edificis



gost; i el Codi Tècnic de l’Edificació, promogut pel govern
espanyol i aplicable parcialment des del setembre del
2006 i totalment a partir del març del 2007. Ambdues
legislacions són complementàries i busquen, entre d’al-
tres objectius, reduir les emissions de CO2 vinculades a
l’edificació, mitjançant l’establiment de diferents mesu-
res tècniques.

El Decret d’Ecoeficiència fixa l’objectiu de reduir en un
28% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle dels
habitatges construïts entre el 2006 i el 2011. Les exigèn-
cies bàsiques fixades pel nou Codi Tècnic de l’Edificació
han de permetre un estalvi del 30-40% en el consum ener-
gètic dels nous edificis i una reducció del 40-55% de les
emissions de CO2 associades a aquest consum.

A Catalunya, la construcció i ús d’edificis genera més
del 40% de les emissions de CO2 a l’atmosfera, i especí-
ficament el sector domèstic és el responsable del 13%
de l’energia final que es consumeix. 

El Pla d’actuació per restablir la qualitat de l’aire els 40
municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès
Occidental, el Vallès Oriental i el Baix Llobregat definits
pel Decret 266/2006, de 23 de maig, com a zona de pro-
tecció especial; va rebre un impuls l’any 2006, amb la

seva aprovació inicial. El Pla estableix 77 mesures con-
cretes que prioritzen les relacionades amb el transport,
responsable de la major part d’emissions i de contamina-
ció, però que també tenen a veure amb altres àmbits,
com la prevenció, la indústria, l’energia, el sector domès-
tic i les tasques de sensibilització. 

El pla ha de millorar la salut pública, però paral·lelament
a de reduir les emissions de gasos que provoquen l’efec-
te d’hivernacle. Ho fa incidint, en bona part, en el sector
que té més responsabilitat en les emissions: el del trans-
port. El transport és la principal font d’emissions conta-
minants i de gasos amb efecte d’hivernacle, sobretot de
CO2, fins al punt que un 43% del total d’emissions al nos-
tre país té l’origen en aquest sector.

El Pla planteja un seguit de mesures que van des de la
reducció de la velocitat en determinades vies ràpides fins
a l’aplicació de mesures concretes a la zona del Port o
l’Aeroport de Barcelona, i també l’ambientalització del
transport públic. En aquest sentit, es preveu l’ampliació
de la xarxa de carril bus i la creació de carrils VAO (per a
Vehicles d’Alta Ocupació).  

En l’àmbit domèstic, s’han establert mesures relacio-
nades amb el pla de renovació de calderes i escalfadors
domèstics a Catalunya, el de renovació d’electrodomès-
tics, el Decret d’ecoeficiència als edificis i el compliment
del Codi tècnic de l’edificació.

L’aplicació de les mesures del Pla en el sector del
transport terrestre comportarà un descens del 30% de
les emissions, tant de diòxid de nitrogen com de partícu-
les en suspensió.

Agenda energètica

El Pla per restablir la qualitat de l’aire de 

la regió de Barcelona preveu 77 mesures

concretes, que prioritzen el transport





l Pla de Millora Energètica de Barcelona 1999-2010
(PMEB), aprovat l’any 2002 com a marc de la política

energètica municipal, va fixar, aleshores, objectius me-
surables. L’avaluació del grau d’assoliment d’aquests
objectius periòdicament fins el 2010, mitjançant l’Obser-
vatori de l’Energia, ha de donar eines per a la presa de deci-
sions polítiques, que facilitin la inclusió de l’energia i les
seves implicacions socioambientals a l’agenda política.

Aquest és el tercer balanç energètic de la ciutat de
Barcelona. El primer es va realitzar paral·lelament a l’elabo-
ració del PMEB, l’any 1999. El segon es basava en dades
del 2003. En aquest tercer, a partir de la informació de 2004,
s’avaluen les tendències i es contrasten amb la direcció
desitjada pel PMEB. Des de l’Agència d’Energia de
Barcelona es treballa intensament per reduir el decalatge
entre la gestió de les dades en origen i la publicació de  les
conclusions, atés la gran diversitat de fonts d’informació. 

Els tres grans reptes energètics de Barcelona continuen
essent els mateixos que definia el PMEB: millorar l’eficièn-
cia energètica, reduir la dependència dels combustibles fòs-

sils i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
i de contaminants atmosfèrics. Per assolir aquests reptes
cal promoure les energies renovables i el canvi d’hàbits de
la ciutadania pel que fa a l’ús dels recursos energètics. En
definitiva, cal instaurar una nova cultura energètica.

Paral·lelament, en aquests moments tenen lloc nombro-
sos canvis normatius, com el Codi Tècnic de l’Edificació i
el Decret d’Ecoeficiència, o la recent aprovació del Pla
Nacional d’Assignacions 2008-2012, mentre que alhora
no deixen d’incrementar-se les emissions globals de
gasos amb efecte d’hivernacle i els seus efectes sobre el
clima. En aquest escenari de
canvis, Barcelona vol situar-se
com a ciutat de referència. 

Imma Mayol

Presidenta de l’Agència 
d’Energia de Barcelona

Presentació
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El dinamisme socioeconòmic de Barcelona en 

el període 1999-2004 va ser elevat, encara que 

destaquen certes diferències amb l’any anterior

D’una banda, l’any 2004 la població disminuí en un 0,3%
respecte l’any 2003. Aquesta tendència d’estancament
demogràfic s’havia truncat els anys 2002 i 2003 quan, per
primera vegada en gairebé dues dècades, es produïren sen-
sibles creixements de la població de dret de Barcelona.
D’altra banda, el PIB de Barcelona segueix mantenint un alt
ritme d’increment respecte l’any 1999. Al 2004 ho fa en un
2,44%, lleugerament per sota dels anys anteriors, que se
situava a l’entorn del 3% de creixement anual.

És Barcelona una ciutat eficient?
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Població
PIB
PIB per hab.

Increment 
mitjà

1999-2004

+4,9%
+12,2%
+6,87%

Increment 
mitjà anual
1999-2004

+1,0%
+2,4%

+1,37%

Increment 
mitjà anual
2003-2004

-0,3%
+1,9%

+2,44%
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Població PIB

Recordem que el PIB és el Producte Interior Brut,
és a dir el valor total de la producció de béns i 
serveis finals en un territori i període determinat.
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Evolució del PIB i de la població de Barcelona 
(1999-2004)



Barcelona encara no és energèticament 

prou eficient... 

El 1999, per produir un € a Barcelona consumíem 397,3
Wh. El 2004, per produir un  € a Barcelona  hem consu-
mit 410,9 Wh. En el període 1999-2003,  Barcelona  va
incrementar  la seva intensitat energètica en una mitjana
d’un 0,56% anual. En el període 1999-2004 l’ha augmen-
tat en un 0,69%. La ciutat de Barcelona té tendència a
augmentar la seva intensitat energètica, és a dir, la seva
ineficiència.

En el període 1999-2004, la relació entre l’increment
de consum i l’increment del PIB ha estat d’1,33 a
Barcelona (l’any anterior va ser d’1,25). Ens allunyem
d’un escenari eficient, on la relació es trobaria per sota
d’1. A Europa la relació és del 0,67. Si la relació que es
considera és aquella entre l’increment de consum per
càpita i el PIB per càpita, la relació és de 1,5. Hem d’es-
forçar-nos més en ser eficients en el nostre dia a dia.

És Barcelona una ciutat eficient?

El creixement del consum energètic mitjà anual 

de la ciutat gairebé duplica el ritme d’increment 

de l’economia

El bon comportament de l’economia barcelonina no ha
anat acompanyat d’una millora de l’eficiència energètica,
atès que tots els indicadors (consum per habitant; con-
sum per milions d’euros del PIB i consum per metre qua-
drat) s’incrementen entre el 1999 i el 2004. L’increment
més significatiu en aquest període ha estat el consum per
càpita, d’un 10,58%.

Aquests indicadors energètics de la ciutat de
Barcelona, així com els de Catalunya i Espanya, s’inserei-
xen en una conjuntura d’evolució globalment divergent
de la de la Unió Europea, on el consum per càpita i la
intensitat energètica disminueixen any rere any.

5

Increment mitjà anual 1999-2004

PIB +2,4%

Consum energètic +3,2%

PIB per càpita +1,4% 

Consum energètic per càpita +2,1%
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Consum total
d’energia

Consum 
per habitant

Intensitat 
energètica

Espanya
(3)

3,39%

-1,97%

-0,39%

Catalunya
(2)

4,80%

3,11%

0,69%

Barcelona
(1)

3,22%

2,12%

0,69%

UE 25
(3)

1,64%

-0,25%

-0,93%

Percentatge d’increment mitjà anual 1999-2004

Fonts: (1) Agència d’Energia de Barcelona
(2) Pla de l’Energia de Catalunya en l’horitzó 2010 i Institut Català d’Energia (ICAEN)
(3) Eurostat



Com usem l’energia a Barcelona?

L’energia es consumeix en diferents formats: elec-
tricitat, gas natural, butà i propà (gasos liquats del
petroli o GLP), gasolina i gasoil.

L’energia la utilitzem per produir (sector industrial), a
la llar (sector domèstic), quan ens desplacem (sec-
tor 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 comparar-les i 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
10%Gasolina

13%

Butà i
propà
2%

Gas natural
38%

Indústria, grans
equipaments

i altres
33%

Habitatge
25%

Comercial i serveis
18%

Diversos
0,07%

Transport
24%Electricitat

37%

Consum d’energia final per formats a Barcelona (2004) Consum d’energia final per sectors a Barcelona (2004)
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1 Contenir el ritme actual de creixement del consum
energètic de manera que l’increment mitjà anual no
superi el 2,6%.

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

3 Contenir el ritme d’emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle 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 consumirien 34.483 habi-
tants de Barcelona segons el consum per
càpita de l’any 2004.

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

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

Quins objectius s’ha fixat
Barcelona?
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Per 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 de l’Agència d’Energia, el 1999 vàrem
consumir a Barcelona 15,8 milions de MWh. El 2004, el consum va ser de 18,3
milions de MWh. És a dir, en aquest quinquenni el consum final total s’ha

incrementat un 16,1% i el consum final per càpita un 10,6%, amb un incre-
ment mitjà anual més gran que el del període 1999-2003. 

Als habitatges

En els 
comerços 
i els serveis

En el 
transport

Als grans 
equipaments 
i a la indústria

Al conjunt 

dels sectors

+ 4,49%

+ 4,81%

+ 0,83%

+ 3,41%

+ 3,22%

+3,24%

+3,79%

+1,30%

–

+2,60%

Com avancem?

L’increment de consum domèstic del 2003 al 2004 va ser d’un 9%,
un increment molt considerable. De l’any 1999 al 2004 l’increment
va ser d’un 22%. Per tant, som encara lluny dels objectius.

Entre l’any 2003 i el 2004 hem consumit un 4,25% més d’energia
en el sector terciari. El consum dels comerços i els serveis s’ha
incrementat en un 24% entre 1999 i 2004. En aquest sector enca-
ra no complim els objectius.

La disminució del consum energètic del sector transport en el perí-
ode 1999-2004 està sostinguda atès que l’any 2004 ja és el segon
que presenta una disminució en els consums energètics. Del 2003
al 2004 s’ha reduït el consum en un 1%. 

De l’any 2003 al 2004 el consum a la indústria i els grans equipa-
ments ha disminuït en un 3%. El PMEB no fixava objectius per
aquest grup de consum, però la tendència del període 1999-2004
és d’increment, i cal revertir-la.

Encara que la tendència és a incrementar el consum, cal destacar
que entre l’any 2003 i 2004 aquest creixement s’ha alentit. 

Increment mitjà
anual del consum
entre 1999-2004

Objectiu PMEB
d’increment
mitjà anual
màxim

✘

✘

✘

✘

✔



9 el
 c

om
pt

ad
or

Evolució de consum final per sectors de consum (1999-2004)

1999 2000 2001 2002 2003 2004
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Evolució del consum final per formats energètics (1999-2004)

Electricitat Gas natural Gasolina Gasoil Butà i propà
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1999 2000 2001 2002 2003 2004

L’electricitat i el gas natural són formats
que tendeixen a créixer. El consum de butà
i propà, encara que molt poc representatiu
respecte la resta, és el que més s’ha incre-
mentat entre el 2003 i el 2004. La gasolina
i el gasoil han variat les seves tendències,
però encara resulta precipitat saber si és
una tendència sostinguda o no. 

Format
energètic

Electricitat

Gas natural

Gasolina

Gasoil

Butà i propà

Increment 
mitjà anual 
1999-2004 (%)

+5%

+4%

-2%

+6%

-5%

Increment 
mitjà anual 
2003-2004 (%)

+3%

+1%

+3%

-6%

+19%



objectiu 2 producció propera 
d’energia i fonts renovables

L’any 2003, l’increment en l’electricitat generada a la
ciutat s’explicava principalment per l’entrada en fun-
cionament dels mòduls III i IV de la CTCC del Besòs.
L’any 2004 ha estat provocat per un major nombre
d’hores de producció d’aquests mòduls, aspecte, en
principi, conjuntural. Aquests mòduls han generat el
69,4% de l’energia elèctrica consumida a la ciutat
l’any 2004.
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En realació a la producció propera, l’any 2004...

L’electricitat generada a Barcelona ha estat el 81,5% de l’electricitat
consumida a la pròpia ciutat.

Barcelona ha generat el 31,2% del total d’energia que ha consumit.

La producció d’electricitat a Barcelona a partir de fonts renovables ha
estat de 61.344 MWh/any, amb un increment d’un 75,5% respecte
l’any anterior (2003) i d’un 177,1% anual respecte l’any 1999.

Objectius PMEB any 2010

Incrementar 
la producció endògena

Incrementar 
la producció endògena

Incrementar la producció 
propera a partir
de renovables

Com avancem?

✔

✔

✔

Electricitat generada a Barcelona (1999-2004)

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Gas natural (cicle combinat)
Incineració residus municipals
Biogàs
Fotovoltaica

Gas natural (Fuel/gas mixtes)
EDAR-Metrofang
Minihidràulica Trinitat
Fueloil i gasoil

Instal·lacions de l’empresa de tractament metropolità de fangs (Metrofang)



avancem en la direcció proposada?

De l’electricitat produïda a la ciutat de Barcelona l’any
2004, un 1,07% ha estat d’origen renovable. Una frac-
ció encara petita, però en clara progressió: 
• Les produccions d’electricitat a partir del biogàs de
l’Ecoparc de Barcelona i de l’abocador del Garraf han
suposat un 89,6% de la producció del total de fonts reno-
vables de la ciutat, amb uns valors d’11.394 MWh i
43.553 MWh, respectivament. 

• La producció d’energia de la central minihidràulica de
Trinitat (5.107 MWh) ha representat un 8,3% sobre el
total de renovables.
• Les instal·lacions solars fotovoltaiques de la ciutat han
produït un 2,0% de la producció total de fonts renovables
(1.290 MWh/any) l’any 2004.

La central minihidràulica existent a Barcelona es
troba ubicada al barri de la Trinitat i es va posar
en funcionament l’any 1996. Aquesta aprofita el
potencial cinètic de l’aigua que prové del riu Ter
per generar energia elèctrica. Una petita fracció
de l’energia la consumeix la  mateixa estació,
mentre que la resta s’exporta a la xarxa elèctrica.
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En energies renovables, l’any 2004...

La superfície de captadors solars tèrmics s’ha incrementat en un 50,5%
anual respecte l’any 1999, fins a arribar als  6.874 m2 instal·lats i 24.531 m2

tramitats l’any 2004. 

Des de l’any 1999, la producció a partir de la solar tèrmica ha augmentat un
91,8% anual, arribant a produir 2.851 MWh l’any 2004.

La producció a partir d’energia solar fotovoltaica ha experimentat un incre-
ment anual d’un 107,3% des de l’any 1999, amb uns valors l’any 2004 de
1.290 MWh/any.

La producció d’electricitat a Barcelona a partir de biogàs s’ha incrementat un
151,4% anual des de l’any 2002, amb un valor de 54.948 MWh l’any 2004.

Objectius PMEB any 2010

96.300 m2

77.778 MWh/any

16.111 MWh/any

94.945 MWh/any

Com avancem?

✔

✔

✔

✔

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Evolució de les energies renovables a Barcelona

Biogàs (Garraf+Ecoparc)        Minihidràulica Trinitat      Solar Tèrmica       Fotovoltaica



avancem en la direcció proposada?

objectiu 3 emissió de gasos amb
efecte d’hivernacle

En el període 1999-2004, les emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle (GEH) associades a l’àmbit energètic
s’han incrementat un 3,32%. Aquest increment ha trun-
cat la tendència de disminució de les emissions que s’ha-
via produït en el període 1999-2003.

La tendència (1999-2004) a la
disminució de les emissions de
GEH a la ciutat de Barcelona es
deu en bona mida a l’aprofita-

ment del biogàs a l’Ecoparc i a l’abocador del Garraf, con-
siderant-ne la part dels residus procedents de Barcelona.
El biogàs generat a l’abocador del Garraf a partir de la frac-

ció de residus de Barcelona representa una porció molt
significativa (9,7%) de gasos amb efecte d’hivernacle que
es deixen d’emetre gràcies a aquest aprofitament. De
totes maneres, l’increment del consum energètic d’altres
sectors com el domèstic o el comercial no permet assolir
els objectius del PMEB, així com l’increment de la pro-
porció de gas natural i de carbó en el mix elèctric.
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Emissions per formats energètics i per sectors

Abocador del Garraf

Petroli
d’automoció

36%

Butà i propà
3% Gas natural

40%

Electricitat
21%

Comercial i serveis
15%

Transport
31%

Indústria, grans 
equipaments i altres

30%

Habitatge
24%

Emissions
totals

Emissions 
totals sense
abocador
Garraf

Increment 
mitjà anual 
1999-2004

0,66%

+3,75%

Objectiu PMEB
d’increment mitjà

anual màxim 

-0,04%

+0,87%

Com 
avancem? 

✘

✘✔
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• Continuem la reducció en el consum energètic del
transport.

• La tendència de la indústria i els grans equipaments
continua sent un increment del consum energètic.

• Continua l’increment de l’ús d’energies renovables.
• Continua, amb un fort impuls, la generació propera

de l’electricitat que consumim.
• Continuem avançant en la cerca de l’eficiència ener-

gètica amb noves tecnologies.

• Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
s’incrementen lleugerament, després d’un període
(1999-2003) en el que havien disminuït.

• El consum energètic s’incrementa a un ritme supe-
rior al creixement econòmic, bàsicament pel com-
portament dels sectors domèstic, comercial i de
serveis, i també de l’industrial i dels grans  equi-
paments.

Conclusió: hem de ser encara més
eficients, sobretot a les llars i als serveis
De l’anàlisi de l’evolució energètica de la ciutat entre 1999 i 2004 es desprèn:
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La factura 
energètica

Un procés de millora continuada…

El mètode emprat en el balanç 2004 ha patit
petites modificacions respecte els anys ante-
riors. Aquests ajustos i millores s’apliquen
als anys previs per aconseguir una sèrie de
valors 1999-2004 que siguin coherents i que
s’hagin calculat amb el mateix mètode. Cal
tenir en compte que aquest procés de millora
continuada i d’actualització metodològica
pot provocar canvis respecte els valors
publicats els anys anteriors.



Dades d’energia primària 
i generació
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Consums finals (MWh/any) segons fonts primàries 
1999-2003-2004 (mix català)

Evolució de la superfície de captadors d’energia solar tèrmica

De l’any 1999 fins el 2004 hi ha hagut
un fort increment del consum de gas
natural, mentre que els combustibles
líquids derivats del petroli s’estabilit-
zen, i l’energia nuclear es redueix. Per
contra, el carbó, el butà i el propà
incrementen el seu pes, encara que
segueix essent petit en relació al con-
sum total. Els formats renovables,
que encara depenen molt de l’aporta-
ció hidroelèctrica, presenten fluctua-
cions derivades de la climatologia.

L’any 2004 s’han instal·lat 3.316 m2

de captadors solars tèrmics, dels
quals un 27,21% corresponen a edifi-
cis municipals i un 72,78% són en
d’altres edificis, principalment habitat-
ges de nova construcció. L’ordenança
solar ha representat, per tant, un
impuls decidit de l’energia solar tèrmi-
ca. L’elevat ritme de tramitació d’ex-
pedients per a la instal·lació de pla-
ques solars tèrmiques als nous edifi-
cis de la ciutat (amb més de 23.000
m2 en projecte) permet pensar que la
producció és encara més gran.
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Increments de consum energètic total 1999-2004 per sectors

Els sectors domèstic, comercial i
industrial a Barcelona, Catalunya 
i Espanya presenten un ritme
d’increment mitjà anual del con-
sum final molt superior a la mitja-
na europea. Per contra, el sector
transport es comporta a
Barcelona de manera similar a
Europa, amb increments clara-
ment inferiors respecte a
Catalunya i Espanya. 

Sector

Domèstic
Comercial i serveis
Indústria i grans equip.
Transport
TOTAL

Barcelona (1)

4,5%
4,8%
3,4%
0,8%
3,2%

Catalunya (2)

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

Espanya (3)

4,4%
5,8%
7,4%
1,3%
5,4%

UE 25 (3)

1,6%
2,1%
1,3%
1,1%
1,3%

Increment mitjà anual 1999-2004

Fonts: (1) Agència d’Energia de Barcelona, 
(2) Plans energètics de Catalunya (dades de 1999-2003), (3) Eurostat

Evolució del consum final per habitant
Comparativa de Barcelona i Catalunya amb diversos països europeus

A diferència de països europeus
com Irlanda, França, Itàlia o
Alemanya, en el cas de
Barcelona, Catalunya i Espanya
incrementen considerablement el
seu consum per habitant anual-
ment, situant-se en un creixe-
ment del 2-4% anual. Cal tenir en
compte, però, que encara que
països com Irlanda o Finlàndia
moderen el seu increment anual
de consum per càpita, aquests
presenten uns valors absoluts de
consum molt superiors als de
Barcelona. Un dels principals
motius són unes condicions cli-
màtiques més severes.

Consum per habitant
(MWh/hab·any)

Barcelona
Catalunya
Espanya
Itàlia
França
Irlanda
Alemanya
Finlàndia
UE 25

1999

10,5
21,4*

21,7
25,2
29,1
30,6
31,2
55,5
27,6

2004

11,6
25,4**

25,9***

26,1
29,6
30,3
32,4***

59,1
28,9

Increment mitjà
anual 1999-2004

2,1%
3,7%
3,9%
0,7%
0,3%
-0,2%
0,7%
1,3%
0,9%

Font: Balanç energètic de Barcelona 2004 (dades de Barcelona), Pla de l’Energia de Catalunya en l’horitzó 2010 
(dades de l’any 1997 de Catalunya), Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 (dades de l’any 2003 de 
Catalunya) i Eurostat (dades d’Espanya i d’Europa).

*  Dada de l’any 1997 (Pla de l’Energia a Catalunya en l’horitzó de l’any 2010) 
**Dada de l’any 2003 (Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015). ***Dada d’Eurostat provisional

Dades de consum 
Context català, estatal i europeu
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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

Per tal de revertir-ne la tendència 
d’increment del consum des de 
l’origen, resulten necessàries les
mesures energètiques i ambientals
previstes en el nou Codi Tècnic de
l’Edificació i el Decret
d’Ecoeficiència. A més, cal un canvi
d’hàbits en l’ús dels recursos ener-
gètics a la llar.
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Balanç actual

Tendència actual

Previsió tendencial PMEB

Objectius PMEB

En aquest sector, com en el
domèstic, és necessari intensificar
les mesures d’eficiència. Un bon
exemple d’aquestes mesures és la
campanya impulsada per l’Agència
d’Energia de Barcelona i el Consell
de Gremis del Comerç (‘No et que-
dis gelat’), l’any 2006, per a fomen-
tar un bon ús de l’aire condicionat
en les àrees comercials.

Balanç actual

Tendència actual

Previsió tendencial PMEB

Objectius PMEB
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Dades de consum 
Comparativa entre la projecció de

la tendència actual i els objectius del PMEB

Sector transport

Consum global

El comportament del sector 
transport és previsible que es 
mantingui, ateses les actuacions
desenvolupades posteriorment al
balanç, durant els anys 2005 i 2006
(àrea verda, increment de l’àrea de
vianants, increment del transport
públic, carnet per punts...) i l’evolu-
ció a l’alça dels preus del petroli.
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L’any 2004, com en el 2003, el
comportament energètic dels sec-
tors domèstic i comercial, i també
dels grans equipaments i l’indus-
trial, continua impedint que
Barcelona assoleixi els objectius del
PMEB, situant-se el seu consum
global per sobre, fins i tot, de l’es-
cenari tendencial previst al PMEB. 

Balanç actual

Tendència actual

Previsió tendencial PMEB

Objectius PMEB
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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 sense considerar l’abocador del Garraf

Amb el ritme actual d’increment de
les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle, encara que molt lent,
no complirem els objectius del
PMEB. Tot i que que ens trobem
per sota de l’escenari tendencial
del PMEB, atès l’important propor-
ció d’emissions que es deixen d’e-
metre amb l’Ecoparc Barcelona i
l’abocador del Garraf, cal reduir
encara més el nostre consum i, per
tant, les nostres emissions.
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L'increment de les emissions de
GEH es deu tant a l'augment del
consum energètic de sectors com
el domèstic, el comercial o l'indus-
trial; com a l'increment de la pro-
porció del gas natural i del carbó en
el mix elèctric. Definitivament, no
complim amb els objectius del
PMEB en matèria d'emissions de
gasos amb efecte d'hivernacle.
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Sector residus (abocador 
del Garraf, incineradora…)  

Port i aeroport

Gasolina i gasoil

Butà i propà

Electricitat

Gas natural

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000

Dades d’emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle

i contaminació atmosfèrica

Evolució de les emissions totals a Barcelona  (per formats energètics 
i considerant el port, l’aeroport i el sector dels residus)

Els principals increments d’emis-
sions de gasos amb efecte d’hiver-
nacle es produeixen en els formats
de l’electricitat i del gas natural. En
el cas dels residus les emissions es
redueixen en un 40% en el període
1999-2004, un 8% anual (principal-
ment atès la reducció d’emissions
que ha suposat la desgasificadora
del Garraf).

Concentració mitjana anual de PM10 i NO2 a Barcelona 
i valors límit normatius pel 2010

A Barcelona, el transport ha estat
responsable d’un 63,68% de les
emissions de NOX i del 25,37% de
les emissions de partícules totals en
suspensió (PST). Segons dades
d’immissió de diverses estacions de
mesura de Barcelona, s’ha observat
que l’any 2004 ja s’han superat els
valors límit de diòxid de nitrogen
(NO2) i de PM10 (partícules en sus-
pensió de tamany superior a les 
10 micres) que fixa el Reial Decret
1073/2002 per a l’1 de gener de
2010. Per tant, aquesta és una
assignatura pendent de la ciutat.
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Valor límit RD 1073/2002 a 1 gener 2010 Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. Informe 2004



Un dels projectes emblemàtics per 
al progrés energètic de Barcelona: 

calefacció i refrigeració
comunitàries de barri

Una experiència de gestió compartida
público-privada d’una instal·lació ener-
gètica eficient és el District Heating
and Cooling del Fòrum de Barcelona.



Calefacció i refrigeració comunitàries
de barri al Besòs i al 22@

L’anomenada Central de Fred i Calor (també coneguda
per la seva traducció en anglès District Heating and
Cooling, DH&C) facilita la climatització dels principals edi-
ficis situats al voltant del recinte Fòrum gràcies a un inno-
vador sistema, pioner a l’Estat per la seva magnitud, que
aprofita una part de la calor –en forma de vapor– que pro-
dueix la planta de valorització energètica de residus
urbans de TERSA. 

La central del Besòs i el 22@ és la primera d’aquestes
característiques a l’Estat que utilitza el fred i la més gran
en aprofitament de calor. En l’actualitat, la potència màxi-
ma capaç de subministrar-se per la xarxa de DH&C és de
29 MWt de calor i 41 MWf de fred. 

Un estalvi energètic que pot arribar al 20%

La climatització centralitzada suposa entre el 15 i el 20%
d’estalvi energètic i, segons els estudis realitzats, el nou sis-
tema de climatització centralitzada supera l’eficiència ener-
gètica dels mecanismes tradicionals en més d’un 40%. La
xarxa urbana de climatització va entrar en funcionament
l’any 2004 per donar servei a la zona en què es va situar el
Fòrum Universal de les Cultures. A hores d’ara, cobreix les
necessitats de climatització de diferents edificis, com ara el
Centre de Convencions i les seves oficines, l’hotel AC
Princess, el Centre Geriàtric i el Port Esportiu de Sant Adrià.

En l’actualitat, aquesta xarxa de distribució connecta la
zona del Port esportiu de Sant Adrià (Fòrum) amb l’entorn
del carrer Tànger-Roc Boronat, on està previst construir una
nova central de producció.

Aquest projecte de climatització ha rebut l’any 2006 el
I Premi a les Bones Pràctiques Locals pel Clima, lliurat per
la Red Española de Ciudades por el Clima, en l’àmbit d’e-
cotecnologia.



Avantatges ambientals, econòmics 
i també sanitaris

La instal·lació presenta una sèrie d’avantatges no només
ambientals, sinó també quant a millores sanitàries i eco-
nòmiques, l’estalvi d’aigua, la disminució de sorolls i
vibracions o l’eliminació de l’impacte visual dels conden-
sadors de les plantes de refredament dels terrats dels
edificis. 

La planta assegura als edificis que hi estan vinculats
calefacció a l’hivern i refrigeració a l’estiu. La producció
de fred i de calor es fa a partir de la calor sobrant de la
incineració dels residus sòlids urbans. Amb la calor es
produeix aigua calenta i, igualment, aigua freda, mitjan-
çant un procés d’absorció. L’aigua es distribueix a través
de grans canalitzacions, aïllades tèrmicament, que reco-
rren el subsòl urbà dels carrers fins a arribar als edificis.
En la part baixa dels edificis receptors es troba l’equipa-
ment específic (intercanviadors de calor, bombes,...) que
permet distribuir la calor i el fred, en combinació amb els
sistemes de condicionament d’aire convencionals. Així
mateix el sistema proporciona aigua calenta sanitària per
a tot l’edifici. El sistema el formen 4 canonades, que fan
diversos quilòmetres de llarg, una complicada teranyina al
subsòl que serveix a uns 400.000 m2 de sostre edificat i
que té possibilitats d’ampliació. Aquest sistema es va
aplicar amb èxit a l’Expo universal de Lisboa, però a
Barcelona ha guanyat en extensió. 



Una operació inclosa dins 
el Pla de Millora Energètica de Barcelona

La Planta generadora de Fred i Calor és una actuació
inclosa dins el Pla de Millora Energètica de Barcelona
(PMEB), aprovat per la Comissió de Govern de
l’Ajuntament de Barcelona el 30 de gener de 2002. Un pla
que estableix, de forma organitzada, el repte d’una estra-
tègia energètica sostenibilista, mitjançant una sèrie de
propostes i acords segons els objectius prioritaris de
millorar l’eficiència energètica i promocionar l’ús de les
energies renovables a la ciutat.

Aquesta iniciativa representa una aposta decidida per
la descentralització dels sistemes energètics i per la
generació d’energia en l’entorn urbà, aprofitant els recur-
sos energètics de la ciutat i millorant l’eficiència i l’estalvi
d’energia. 

Un dels projectes emblemàtics per al progrés energètic de Barcelona: 
calefacció i refrigeració comunitàries de barri





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

www.barcelonaenergia.com
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