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8 Pla de Millora Energètica de Barcelona 

Joan Clos
Alcalde de Barcelona

L’energia és un dels pocs sectors tradicionals que, amb la darrera revolució tecnològica, ha cobrat més importàn-
cia com a recurs bàsic per al bon funcionament de la nostra societat. El nivell de la qualitat de vida sovint va rela-
cionat amb el consum energètic, però aquest, tal i com s’està portant a terme actualment, va en detriment de la
sostenibilitat.

En l’àmbit internacional, l’actual model energètic i el seu impacte negatiu en el medi ambient ha portat als
governs dels estats i les ciutats a plantejar-se diverses mesures, a través d’acords en cimeres com les de
Johannesburg, Kyoto, Aälborg i Rio de Janeiro. En aquest àmbit d’acció, tenint en compte que el 75% de l’energia
mundial es destina a mantenir la complexa organització urbana, les ciutats i les institucions locals tenen un paper
primordial en la planificació i la gestió energètica com a entitats més properes als demandants d’energia.

Per les seves característiques pròpies com a ciutat compacta i per la seva tipologia de consum energètic,
Barcelona és una de les ciutats europees de grandària similar amb menors emissions de CO2 per càpita. Aquesta
posició inicialment satisfactòria implica que, a l’hora de complir els compromisos internacionals, reduir una
mateixa quantitat d’emissions de gasos a l’atmosfera suposa un esforç més gran que per a d’altres ciutats més
contaminants.

Tot i això, tenim molt clar la importància d’un canvi de model energètic i ho hem fet palès en la planificació de les
noves grans àrees i infrastructures urbanes. En el cas del Districte 22@, hem volgut plasmar un model de ciutat
diversa i compacta, en el qual es combina l’activitat econòmica renovada amb l’ús residencial, aplicant a més un
desenvolupament urbanístic sostenible. En termes similars, a la zona del Fòrum de les Cultures i a través del pro-
jecte “Barcelona Renovable 2004”, s’han incorporat els conceptes de biourbanisme i arquitectura bioclimàtica,
s’han integrat les infrastructures ambientals en la dinàmica de la ciutat, i s’ha apostat per l’ús d’energia solar i
per un disseny de mobilitat sostenible.

En aquest marc d’actuacions, el Pla de Millora Energètica de Barcelona (PMEB) pretén fer un pas més, com un ele-
ment que aporta i clarifica tota una sèrie d’informacions de rellevància per al desenvolupament futur de la ciutat
de cara a fer front a la tendència de consum actual. Així, per exemple, amb les mesures que inclou el Pla,
Barcelona es convertirà en la ciutat amb més presència d’energia solar del món.

El PMEB –que ha rebut el premi europeu “Climate Star 2002”– no hauria estat possible sense la implicació i l’es-
forç de les administracions, empreses i persones que han participat en el projecte. A tots ells, el nostre agraïment
i la voluntat de seguir col·laborant per desenvolupar amb èxit les línies d’actuació del Pla.
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L’ús intensiu d’energia de procedència fòssil i nuclear és un dels trets característics de les pautes de consum de
la nostra societat actual. Si bé es conegut l’alt risc que representa la producció d’energia nuclear per a l’ecosiste-
ma, la de procedència fòssil també té importants repercussions mediambientals. A més de ser un recurs limitat,
el seu ús genera un impacte local de contaminació directa amb efectes immediats sobre la salut i un altre de glo-
bal, ja que agreuja els problemes derivats del canvi climàtic.

Per tal de capgirar la tendència actual de consum energètic cal una política decidida, per part de les administra-
cions, orientada a promoure l’ús de fonts d’energia netes i renovables, aconseguir l’eficiència en la producció d’e-
nergia final i reduir el consum a partir de la introducció de millores tecnològiques i de pràctiques d’ús conscient.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona desenvolupa, des de fa temps, actuacions concretes a favor de l’es-
talvi energètic i la disminució de la contaminació atmosfèrica, algunes d’elles amb resultats molt positius, com
l’Ordenança Solar Tèrmica. Tot i això, faltava un marc global per visualitzar les polítiques energètiques i situar-les
en un pla d’acció, com és aquest Pla de Millora Energètica de Barcelona (PMEB). A més, la recent creació del
Consorci de l’Agència Local d’Energia significa una nova aposta per a la millora energètica de la ciutat, ja que
esdevé un instrument essencial per impulsar el Pla adequadament.

El PMEB es planteja com un pla de ciutat on, un cop analitzades les tendències actuals de consum, les diferents
administracions implicades en la gestió de l’energia adquireixen un compromís ferm d’actuació, alhora que s’evi-
dencia la necessitat de la participació de les empreses proveïdores de serveis energètics i la importància del
paper que han de tenir els usuaris, tant del sector empresarial com dels particulars.

Aquest és un pla innovador que té molt en compte els mecanismes d’informació i participació ciutadana com a ele-
ments essencials per al canvi i que pretén fomentar el debat entre tots els sectors involucrats per arribar a un
pacte ciutadà per l’energia.

A gairebé tothom li preocupa la contaminació i l’efecte que aquesta té en el medi ambient, però ens cal un esforç
individual i col·lectiu per contribuir activament a reduir les causes del deteriorament atmosfèric. I això és el que
preveu el PMEB: l’aplicació de diverses mesures –un total de 55 projectes– que impliquen des de petites modifi-
cacions en l’ús de les energies fins a grans canvis en els seus sistemes de producció i distribució, totes elles
importants per arribar a l’horitzó de l’any 2010 amb un concepte més sostenible de l’energia i, en definitiva, més
solidari per a totes les persones que habitem el planeta i per a les generacions futures.

Presentacions 9

Imma Mayol
Quarta Tinenta d’Alcalde

Regidora de Salut Pública i Medi
Ambient
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1. Introducció 13

1.1. Energia

L’energia s’ha convertit en un recurs indispensable pel bon funcionament de la nostra societat. Són habituals els indicadors

de benestar i de nivell de desenvolupament que estan vinculats al consum energètic: el consum per càpita com a indicador

quantitatiu o la presència lumínica d’un territori en el cel nocturn.

Actualment, més d’un 80% de l’energia primària consumida a nivell mundial és de procedència fòssil (Key World Energy

Statistics, International Energy Agency, 1999); tanmateix, la transformació i el consum d’energia fòssil és una de les activi-

tats humanes que més perjudiquen el medi ambient. Per altra banda, les reserves mundials de combustibles fòssils són limi-

tades. Amb el ritme actual de consum i les reserves actualment conegudes, els períodes de ‘vida’ de les fonts fòssils són els

següents: gas, 61,9 anys, petroli, 41 anys i carbó, 230 anys.

Tant l’Estat Espanyol com la Unió Europea són altament dependents de la importació de combustibles fòssils. Actualment,

un 50% de la demanda energètica de la CE prové de l’exterior, sent el seu cost un 6% de la importació total de la CE i un 1,2%

del PIB1. En el cas de mantenir-se la tendència actual, l’any 2030 la dependència de la CE de tercers països augmentarà fins

a un 70%1. La situació d’Espanya és encara més acusada, ja que un 74% de la demanda energètica s’abasteix de l’exterior

(segons l’IDAE: ‘Prospectiva Energética y CO2, Escenarios 2010’, IDAE-2000; dades any 1999). Aquest model energètic supo-

sa una hipoteca pel futur desenvolupament de la Comunitat com a conjunt, així com per al de cada un dels seus membres.

Per això apareix l’objectiu comunitari d’arribar a cobrir, l'any 2010, un 12% de la demanda energètica amb fonts renovables.

Cal dir que aquest objectiu és inabordable sense el desenvolupament paral·lel d’instal·lacions d’aprofitament d’energies

renovables i mesures de reducció de la demanda energètica.

Durant la dècada passada el consum d’energia primària anava augmentant, a nivell mundial, en un 0,9% anual. Últimament,

la demanda energètica a l’Estat Espanyol ha augmentat de manera considerable: Durant els anys 1999 i 2000 la demanda

elèctrica anava augmentant a un ritme del 6 al 7%, mentre que el consum de gas natural va augmentar d’un 12 a un 14% en

el mateix període.

1.2. Medi ambient

L’ús intensiu de l’energia de procedència fòssil i nuclear és una de les principals causes de deteriorament o de risc mediam-

biental amb què ens trobem actualment. L’ús d’energia genera dos tipus d’impacte: local i global. L’impacte local en forma

de contaminació atmosfèrica directe i d’aigua i sòl en forma derivada té efectes directes sobre la salut humana, mentre que

l’impacte global indueix al canvi climàtic i a l’esgotament dels recursos no renovables. 

En la situació actual, una de les preocupacions principals de la humanitat, des d’un punt de vista mediambiental, és la genera-

ció de l’efecte hivernacle a l’atmosfera, que produeix un sobreescalfament de la terra. Aquest efecte està causat, principalment,

per l’emissió a l’atmosfera dels gasos que causen l’efecte hivernacle, derivats en gran part de la combustió de combustibles

fòssils, ja sigui per a la seva utilització com a energia de forma directa –final– (transport, calefacció) o com a productora d’al-

tres formes d’energia –primària– (generació elèctrica). Segons l’IDAE, a Espanya, dues terceres parts dels gasos d’efecte hiver-

nacle procedeixen de la transformació i consum d’energia (IDAE – ‘Prospectiva Energética y CO2, Escenarios 2010’, IDAE, 2000).

La combustió de fonts fòssils no és l’única causa d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Se’n podrien assenyalar d’altres,

com ara l’emissió de metà fruit de la digestió anaeròbia dels residus orgànics o la combustió de determinades energies reno-

vables (residus), però des d’un punt de vista quantitatiu, és la més important.

1. Introducció

1 Segons el Llibre Verd sobre l’estratègia Europea de seguretat en l’aprovisionament energètic [COM (2000) 769].
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14 Pla de Millora Energètica de Barcelona 

La preocupació per l’escalfament del planeta i pel possible canvi climàtic ha portat als governs dels estats i les ciutats a plante-

jar-se mesures de reducció d’aquestes emissions a l’atmosfera. D’aquí sorgeixen una sèrie d’iniciatives internacionals plasmades

en forma de protocols, acords (Kyoto, Aälborg, etc..) per a la reducció de l’emissió dels gasos d’efecte hivernacle.

Per aconseguir la reducció de les emissions de gasos es necessiten actuacions de diferents tipus:

• Potenciació de les fonts d’energia netes o renovables.

• Eficiència en la producció d’energia final.

• Estalvi en el consum final d’energia a partir de la introducció de millores tecnològiques.

• Pràctiques de consum conscient.

1.3. Ciutat

La societat contemporània està cada vegada més organitzada a l'entorn d’assentaments urbans, per tant, aquests es con-

verteixen en grans consumidors energètics. Segons les estimacions dels experts, un 75% de l’energia a nivell mundial es

destina a mantenir la complexa organització de les ciutats.

La ciutat no deixa de ser un ecosistema. La comprensió del funcionament d’un ecosistema implica el coneixement del seu

metabolisme, o sigui, dels fluxos que es desenvolupen en el seu interior: el flux energètic, el de materials i el d’informació;

aquests fluxos determinen la relació de la ciutat amb l’exterior. Aquest coneixement de base és imprescindible.

Un fet a destacar és la triple funció de l’administració local a la Ciutat: en primer lloc, en els aspectes relacionats amb el con-

sum – com a consumidor, gestor i promotor d’eficiència, mantenint el desenvolupament urbà i defensant els interessos dels

altres consumidors, en segon lloc, com a part implicada en la distribució, marcant la qualitat de servei, i, finalment, com a

generador – especialment mitjançant la promoció d’energies renovables o valorització energètica dels residus. Per sobre d’a-

questes tres funcions bàsiques cal tenir sempre present la capacitat legisladora en l’entorn local i el seu fort condicionament

per d’altres administracions d’ordre superior.

1.4. Pla de Millora Energètica de Barcelona [PMEB]

L’Ajuntament de Barcelona, amb la idea d’impulsar un millor coneixement i gestió de les activitats de la ciutat que tenen un impac-

te ambiental rellevant, va encarregar a Barcelona Regional l’elaboració del Pla de Millora Energètica de Barcelona [PMEB].

La preocupació pel medi ambient que existeix a la ciutat de Barcelona ha suscitat un creixent interès per limitar l’impacte

ambiental derivat del consum d’energia. Aquest interès es materialitza en diferents propostes i acords per millorar l’eficièn-

cia energètica i introduir energies renovables, en un marc global de preservació del medi ambient. La ciutat de Barcelona té

el compromís d’impulsar i d’utilitzar energies netes i renovables.

El Pla es planteja amb els següents objectius:

• Reduir la contaminació atmosfèrica.

• Reduir el consum d’energies no renovables.

Aquests objectius venen emmarcats per l’evolució del factor cultural i tecnològic i es pretenen assolir a partir de: 

• Incrementar el consum d’energies netes.
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1. Introducció 15

• Incrementar la utilització d’energies renovables.

• Reduir el consum energètic mantenint la producció de productes, confort i mobilitat.

Per tot això, el PMEB és una primera aproximació al coneixement estructurat del sector energètic de la Ciutat de Barcelona.

És una eina que permetrà anar enriquint i millorant la informació i el coneixement de cara a la presa de decisions i a l’actua-

lització del Pla en futures edicions.

El PMEB engloba un estudi de la situació actual i unes actuacions de futur. Així, per una banda, es fa una anàlisi de la situació energè-

tica de la ciutat i unes previsions de futur tendencials a: l’Estudi de base i Diagnosi de la situació Energètica a Barcelona [EDEB], inte-

grat dins del PMEB. Per una altra banda, i també dins del PMEB, s’arriba al Pla d’Acció per a l’estalvi d’Energia i la reducció de les

emissions a l’atmosfera [PAE], on es fa una definició d’objectius i estratègies per, finalment, establir uns Programes d’Actuació on es

proposen projectes i mesures d’acció concretes, fent-ne una anàlisi d’incidència en els escenaris de futur.

El Pla que es presenta ha tingut la voluntat pragmàtica de definir un Pla d’Acció [PAE] amb una sèrie de programes, integrats per

projectes que han estat valorats en termes energètics, econòmics i mediambientals, i que es plantegen amb caràcter de directrius

de propostes d’actuació que caldrà concretar a través de diferents instruments: ordenances urbanístiques, actuacions internes

de l’Ajuntament, inversions directes (algunes de les quals ja són operatives), campanyes d’impulsió d’actuacions privades,

col·laboració amb els agents energètics, etc., que caldrà posar en marxa a partir de la seva aprovació.

El Pla també ha permès assolir un ampli coneixement de la realitat del sistema energètic de la ciutat de Barcelona, tant dels

seus aspectes qualitatius, pel que fa a les característiques del sistema, com quantitatius en les dimensions [EDEB]. Això ha

estat possible gràcies al desenvolupament de potents eines de planificació, com ara un model de simulació sobre base SIG

[Sistema d’Informació Geogràfica] que ha fet possible la simulació de comportaments, coneixement i contrast de consums,

així com la valoració de les actuacions proposades pel Pla, la seva implantació i la seva eficàcia.

Finalment, el PMEB també engloba una base per a nous i futurs plans d’acció dins del PMEB, com ara el Pla d’Acció per a la

millora d’infrastructures i de la qualitat del Servei Elèctric [PASE] o d’altres Plans futurs que parteixin de la informació base

desenvolupada dins del PMEB i d’algunes de les actuacions que promou.

EDEB - Estudi de base i

diagnosi de la situació

energètica a Barcelona

PMEB - Pla de Millora Energètica de Barcelona

PAE – Pla d’Acció per a l’estalvi d’Energia i la

reducció de les emissions a l’atmosfera

PASE – Pla d’acció per a la millora d’infraes-

tructures i de la qualitat del Servei Elèctric

ALTRES PLANS D’ACCIÓ FUTURS
Fig. 1-1: Estructura del PMEB amb les vinculacions i els flu-
xos d’informació.
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2. Diagnosi 17

2.1. Situació actual

L’abast territorial de l’estudi és el terme Municipal de Barcelona, tot i que cada sector estudiat es concreta en detall. Com a any

de referència s’ha pres el 1999. Pel que fa a l’anàlisi sectorial, s’ha estudiat el sector residencial, el sector terciari i el sector

transport; els consums municipals es van analitzar com un conjunt, encara que contemplen consums que generalment pertan-

yen als sectors estudiats. A més a més, s’ha estudiat el sector residus, que té una relació doble. D’una banda és un dels sectors

amb més impacte atmosfèric, i de l’altra, algunes tecnologies de tractament de residus permeten generar energia.

El consum total d’energia final a Barcelona l’any 1999 (any de referència) ha estat de 50,78 PJ2. Això correspon a una distri-

bució d’un 40,5% o 20,542 PJ d’electricitat, 31,5% o 15,97 PJ de petroli, 25,2% o 12.777 PJ de gas canalitzat i un 2,9% o

1.484 PJ de gasos liquats de petroli.

En termes d’energia primària, tenint en compte l’eficiència dels processos de transformació i distribució d’energia, això signifi-

ca uns 92,5 PJ (càlcul en base al mix elèctric català; en el cas de l’espanyol són 89,9 PJ) dels quals un 64% és utilitzat per a la

generació dels 20,54 PJ d’electricitat. De la quantitat citada se’n dedueix una eficiència energètica global d’uns 54,8%. Aquesta

ràtio relativament baixa es deu a un alt percentatge de l’energia elèctrica en el consum final. L’alt percentatge de consum d’e-

lectricitat a la ciutat de Barcelona correspon als processos de desindustrialització del municipi i a la seva terciarització.

Pel que fa a la distribució sectorial, un 37% del consum correspon a l’industrial i terciari, un 33% al transport i un 30% al con-

sum domèstic. Desglossant el consum de transport es veu que només un 9,6% correspon al transport públic, aproximadament

un 30% al transport de mercaderies (furgonetes i camions) i un 60% a cotxes i motos. La major part dels combustibles líquids

consumits s’utilitza pel transport, mentre que només una petita part es destina a calderes de calefacció i processos industrials.

El consum dedicat al transport es pot desglossar en aproximadament un 54% de benzina i un 46% de gasoil.

2. Diagnosi

Fig. 2-1: Distribució del consum d’energia final, per fonts
d’energia, any 1999. Consum total 50,78 PJ.

2 Cal dir que els balanços energètics tractats en aquest projecte no contemplen l’energia associada a la producció i transport de béns materials
realitzada fora de l’àmbit analitzat però consumides dins d’aquest.

Fig. 2-2: Distribució del consum d’energia final per sectors
per l’any 1999. El consum total 50,78 PJ.

Consum d’Energia final a Barcelona 1999 (50,78 PJ)

Consum d’Energia final per sectors 1999 (50,78 PJ)

TRONJA_ORIG_CATresum  23/7/03 17.36  Página 17



El major pes com a font d’energia primària a Barcelona, si es té en compte la generació elèctrica segons el mix català, pertany a

l’energia nuclear amb una participació del 49%. La següent font és el gas canalitzat amb un 23%, seguit pels combustibles líquids

amb un 18%. La hidràulica (només grans centrals >10MW) representa un 4%. El carbó té molt poca representació amb un 1%. Les

energies renovables (sense gran hidràulica) participen amb un 1%; sumant-hi la gran hidràulica resulta un 5% (a Espanya les

renovables a l’any 1999 estaven en un 6,3%, un 4% sense gran hidràulica). Encara que la CE promou per l’any 2010 l’objectiu

d’aconseguir un 12% d’energia d’origen renovable, es percep una tendència de reducció del percentatge d’energies renovables

degut a que el creixement del consum és més ràpid que la instal·lació de nova potència amb fonts renovables.

Posant les dades socioeconòmiques i de consum energètic de Barcelona en un context territorial més ampli, com és

Catalunya, Espanya i CE, es veu que Barcelona té un 25% de la població de Catalunya, participa amb un 33% en el PIB

autonòmic i consumeix un 9,7% de l’energia. Pel que fa a Barcelona dins del territori espanyol, la proporció entre el PIB i con-

sum energètic és molt semblant. Aquestes dades revelen que Barcelona té un sistema econòmic en procés avançat de ter-

ciarització (PIB alt, consum d’energia baix) i un sistema energètic amb una eficiència bona i amb unes condicions favorables.

A la taula següent es mostren els percentatges que fan referència a la participació de Barcelona dins dels territoris mencionats.

El consum d’electricitat a la ciutat de Barcelona representa un 15,5% del consum a Catalunya i un 3,1% del consum espan-

yol. El consum de gas a Barcelona representa un 2,77% del consum estatal.

Comparant les dades d'intensitat energètica o consum per càpita de Barcelona amb les d’altres ciutats de la Regió

Metropolitana i estrangeres de dimensions similars3, Barcelona resulta de les més eficients.

18 Pla de Millora Energètica de Barcelona 

3 Font: “Sistema Municipal d’Indicadors de Sostenibilitat”, Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. Diputació de Barcelona. Dades per
Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Terrassa, Rubí i Vilanova i la Geltrú.

Fig. 2-3: Distribució del consum d’energia primària per
fonts d’energia per l’any 1999. El consum total 92,5 PJ.

Consum d’Energia final per sectors 1999 (50,78 PJ)

Catalunya Espanya CE

Consum Energia primària 9,7% 1,86% 0,154%

Població 25% 3,75% 0,4%

PIB 33% 7% 0,5%

Intensitat Energètica (98) kWh / €

Barcelona 0,35

Hospitalet de Llobregat 1,45

Manresa 1,92

Mataró 1,42

Terrassa 1,45

Rubí 0,91

Vilanova i la Geltrú 1,30

Taula 2-1: Barcelona en context d’àmbits territorials més
grans. El percentatge representa la part corresponent a

Barcelona dins del territori.

Taula 2-2: Intensitat energètica en d’altres ciutats
properes3.
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2.2. Evolució històrica

L’evolució històrica del consum d’energia a Barcelona segueix la pauta de l’estat de l’economia. En els últims deu anys

(1990-1999) el consum total d’energia final ha augmentat un 23,11%, la qual cosa és equivalent a un augment de la mitja-

na anual d’un 2,1%. Durant el període de 1995-1999 s’aprecia una acceleració en el creixement del consum amb una mitja-

na anual del 2,94%. El consum total per càpita l’any 1999 se situava en 33,65 GJ, mentre que l’any 1990 va ser de 25 GJ.

L’increment del consum total per càpita en la dècada passada va ser d’un 37,5%. La intensitat energètica final4 a Barcelona

se situa al voltant de 1264,53 KJ/Euro (valor Euros constants 1999) amb una lleugera tendència a baixar. L’elasticitat refe-

rent al total de consum energètic mitjà a Barcelona pel període 1991-1999 va ser de 0,78 i pel 1995-1999 de 0,98.

L’elasticitat5 del consum elèctric a Barcelona pel període 1991-1999 va ser de 0,89, la més alta del conjunt del sistema.

Tant pel consum total com per a consums particulars d’electricitat i gas es percep un creixement fins l’any 1992, una baixa-

da posterior i un creixement posterior al 1995.

A la Fig. 2-5 es presenta l’evolució del consum d’electricitat, derivats de petroli i gas canalitzat. Els tres tipus d’energia final

es comporten de manera similar. El consum del període 1993-1995 està clarament relacionat amb l’estat de l’economia, però

en el cas del petroli està també influïda per l’efecte Rondes.

Creixement del 1990-1999 1995-1999
consum a Barcelona acumulat Mitjana anual acumulat Mitjana anual

Total energia final 23,11% 2, 1% 15,6% 2,94%

Electricitat 26,36% 2,36% 13,42% 2,55%

Gas canalitzat 39,78% 3,4% 25,60% 4,66%

Derivats petroli 17,01% 1,59% 14,84% 2,8%

Evolució del consum a Barcelona

Taula 2-3: Creixement del consum a Barcelona.

Fig. 2-4: Evolució del consum total a Barcelona.

4 Intensitat energètica final = consum d’energia final / PIB a Euros constants (99).
5 L’elasticitat es defineix com la relació entre la taxa de variació del consum energètic i la variació del PIB.
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2.3. Estudis sectorials

Els estudis sectorials d’aquest Pla abasten un 74% dels elements arquitectònics de la ciutat. Això vol dir que totes les tipo-

logies arquitectòniques d’aquest Pla analitzen el 74% de la superfície total construïda a Barcelona; la resta [indústria,

magatzems, pàrkings i altres usos minoritaris] no s’ha estudiat en profunditat però s’ha tingut en compte en els consums

totals de la ciutat en un mateix conjunt. Per a l’anàlisi territorial dels consums als edificis, s’ha fet un ús intensiu del SIG

(Sistema d’Informació Geogràfica), que és de gran utilitat pels càlculs, anàlisi de dades i simulacions del comportament del

sistema. Els sectors estudiats han estat: habitatge, terciari, serveis municipals, xarxes i serveis públics, transports i residus.

2.4. Sector habitatge

Per fer un estudi amb possibilitat d’identificar mesures d’actuació concretes, s’ha fet una classificació tipològica dels edifi-

cis de la ciutat segons el seu comportament energètic. Aquesta resposta climàtica dels edificis té una relació directa amb

certs aspectes urbanístics, de configuració arquitectònica i dels sistemes constructius utilitzats, que han estat la base de la

classificació. Posteriorment, s’ha estudiat de manera detallada el comportament energètic de cadascun dels edificis-tipus

escollits, mitjançant un programa informàtic de simulació dinàmica, a més d’incorporar el càlcul de dades específiques rela-

tives a les condicions d’ús i d’equipament més usuals.

De l’estudi es poden treure les següents conclusions sobre la demanda6 energètica:

• La demanda energètica per a calefacció de la majoria dels edificis d’habitatge de Barcelona (83,39%) se situa entre

els 31,3 i els 36,8 kW·h/m2 i any.

• La demanda de calefacció és més gran per a la tipologia habitatge en casc antic (al voltant dels 50 kW·h/m2 i any)

• La demanda energètica de calefacció és més petita per a edificis de nova construcció (13,9 kW·h/m2 i any).

• La demanda d’energia per a refrigeració en el sector residencial actual és notablement més baixa que la demanda per

a calefacció. Els valors mitjans per a les tipologies excepte l’habitatge de nova construcció) se situa entre 6,0 i 10,5

kW·h/m2 i any.
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Fig. 2-5: Evolució del consum d’electricitat, GLP i gas cana-
litzat a Barcelona.

6 La demanda energètica és l’energia necessària per assolir els graus de confort normals d’un edifici (no implica el comportament de l’habitant,
la demanda només es veu afectada per la seva arquitectura –materials de construcció, tipus de construcció, orientació del habitatge, etc...–).

Evolució del consum a Barcelona
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• La demanda de refrigeració en habitatges de nova construcció és més alta que en les altres tipologies, de fet és més

gran que la demanda de calefacció per aquesta tipologia; se situa en 20,3 kW·h/m2 i any.

De l’estudi es poden treure les següents conclusions sobre els consums7 energètics:

• Els consums elèctrics en edificis d’habitatges se situen per sobre dels 15 kW·h/m2.any, destacant l’augment de con-

sum per m2 en els edificis més moderns (habitatge post normes tèrmiques i de nova construcció) on els consums estan

per sobre dels 33 kW·h/m2.any.

• L’energia solar tèrmica només té una aportació apreciable en la previsió dels habitatges de nova construcció per l’e-

fecte de l’Ordenança Solar promoguda per l’Ajuntament de Barcelona. Tot i així, l’aportació energètica en forma d’ener-

gia solar útil és d’un 17 % del consum total d’energia en la tipologia de nova construcció, o un 30% dels usos tèrmics

(ACS, calefacció, refrigeració).

• El gas natural és la font energètica d’ús majoritari del sector residencial a la ciutat de Barcelona (59%) i també ho és

en totes les tipologies constructives d’habitatges, excepte les tipologies del casc antic de la ciutat.

• El consum d’altres fonts energètiques, principalment de combustibles fòssils, és minoritari i només present en les

tipologies constructivament més antigues.

En resum, s’observa una preponderància del gas natural i de l’electricitat com a principals fonts d’energia i un consum enca-

ra apreciable de Gasos Liquats del Petroli (GLP: propà i butà) però amb tendència a la disminució de la seva importància amb

la modernitat de la tipologia constructiva. L’aportació d’altres fonts, com ara les d’origen renovable o el gasoil, és, actual-

ment, insignificant en el conjunt del consum energètic de la ciutat en aquest sector.

Fent una anàlisi dels consums energètics per destí i ús, s’observa un pes semblant, al voltant del 30%, dels consums de cale-

facció, ACS i els diferents equipaments domèstics. El consum destinat a enllumenat s’ha avaluat separadament del consum

associat a equipaments i suposa un 8 % del consum total. Per altra banda, el percentatge del consum destinat a refrigeració

és petit, degut a que el cobriment de la demanda de refrigeració en edificis d’habitatge és escàs.

Comentaris sobre l’habitatge de nova construcció i el parc existent:

L’habitatge de nova construcció tendeix cap a una major industrialització dels sistemes tot i que el sector residencial sol ser

refractari a canvis radicals si no han estat suficientment experimentats. Possiblement s’utilitzaran sistemes de tancaments

amb majors prestacions: blocs ceràmics lleugers (termoarcilla®) o no ceràmiques de format més gran, pannells estandardit-

zats metàl·lics tipus sandvitx, pannells fets amb formigó lleuger armat amb fibres de vidre o amb formigó prefabricat més

convencional, etc. L’aplicació de les finestres amb doble vidre és molt habitual.

2. Diagnosi 21

7 El consum energètic a diferència de la demanda sí que es veu afectat pels comportaments dels habitants i pel rendiment dels aparells
instal·lats a l’habitatge.

Fig. 2-6: Consums per font, destí i usos energètics. Sector
Residencial.

Consum per fonts energètiques Consum per destí i ús
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Segons les dinàmiques de desenvolupament de la ciutat es preveu fabricar uns 3,9 milions de m2 de sostre d’habitatge fins al

2010. Això representa aproximadament un 5% del parc existent. En la nova construcció es detecta un gran potencial d’estalvi

per vies de regulació. Millorant-ne la normativa tèrmica de comportament d’edificis es pot estalviar més de 100.000 GJ/any.

Moltes vegades, el valor K [coeficient de conductivitat tèrmica] de les façanes no compleix amb la norma tèrmica, normal-

ment degut als ponts tèrmics que es produeixen a les parts no aïllades de la façana, principalment pilars. Afegint en la cons-

trucció habitual una mesura senzilla i molt poc costosa com és la prevenció dels ponts tèrmics, es passa fàcilment dels valors

K 1,3-1,4 W/m2·K als valors per sota de 0,8 W/m2·K. El valor K=0,8 W/m2·K hauria de ser el sostre permès de la part opaca

de la façana per a edificis de nova construcció. Tot i que actualment es construeix millor que en èpoques passades, les cons-

truccions actuals encara es poden millorar, tal i com s’exposa en aquest treball.

Les finestres i portes, segons la norma actual, poden tenir un valor K fins a 5,8 W/m2·K. Amb la implantació habitual de la

finestra doble aquest valor ha quedat antiquat. Per això, el màxim permès hauria de ser al voltant a K=3,5 W/m2·K.

El valor K de terrats, actualment definit per la norma com K=0,46 W/m2·K, sembla que és adequat.

Tal i com s’ha vist, la demanda de refrigeració en habitatge de nova construcció és més alta que en els edificis existents, fins

i tot és més gran que la demanda de calefacció. Els aparells d’aire condicionat al sector residencial encara no són un equi-

pament estàndard però la seva implantació és cada vegada més habitual. Això implica un potencial increment de consum

d’electricitat que s’hauria d’evitar. Per tal de reduir la demanda d’aire condicionat s’han de promoure sistemes de protecció

solar així com la ventilació natural d’edificis.

S’ha vist que l’Ordenança Solar va ser molt encertada, per això s’ha de dotar d’instruments de seguiment per reforçar la seva

aplicació. Per potenciar l’ús de l’energia solar tèrmica s’ha de promoure la preinstal·lació d’aparells bitèrmics (rentaplats i

rentadores que agafen, a més de l’aigua freda, la calenta, que pot ser preescalfada amb sistema solar ).

Pel que fa a les instal·lacions, s’hauria d’imposar un criteri de rendiment energètic mínim per a calderes i bombes de calor

que hauria de ser:

• per a calderes, un 89% a plena càrrega i 86% a càrrega parcial (30%).

• Per a bombes de calor, un COP mínim mode refrigeració 2,5 i mode calefacció 3,5.

També s’hauria d’impulsar que tots els espais comunitaris al sector residencial siguin equipats amb il·luminació de baix consum.

Aquest mateixos criteris s’han d’aplicar en el cas de la rehabilitació completa dels edificis existents.

Com a mesura immediata s’ha de demanar als constructors d’habitatges la certificació energètica segons el mètode desen-

volupat per l’IDAE. Aquest certificat s’ha de lliurar a l’hora de vendre el pis. Al mateix temps, s’hauria de començar una cam-

panya orientada als ciutadans per donar a conèixer aquest tipus de certificació. Les empreses de promoció de l’habitatge de

protecció com ara el Patronat Municipal d’Habitatge i REGESA poden ser pioners en la difusió dels resultats de la certificació

pels seus edificis.

Tenint en compte que Barcelona té un gran parc d’edificis fets, el tema de millora de l’habitatge existent és fonamental per acon-

seguir la reducció de la despesa energètica. Per això cal introduir criteris d’eficiència energètica a la rehabilitació d’edificis exis-

tents. Com a mesures principals, s’aposta per la millora de tancaments exteriors (finestres i portes) i aïllament de façanes.
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2.5. Sector terciari

Dins del sector terciari s’ha estudiat la demanda energètica dels següents usos: comercial, oficines, hotels, restauració i

poliesportius. A diferència del sector residencial, els usos analitzats en aquest apartat tenen un consum molt més intensiu

en climatització estival i en electricitat per diversos equipaments.

Analitzant els valors resultants es pot concloure:

Pels comerços i oficines:

• La demanda de refrigeració és més gran que la de calefacció.

• La demanda d’electricitat (per equips i enllumenat) és de l’ordre del 50%.

• La demanda d’ACS és mínima (1%).

Per hotels i restauració:

• La demanda de refrigeració i calefacció és equiparable, sumant al voltant del 50%.

• La demanda d’ACS és considerable, aproximadament del 15 al 21%, segons la tipologia.

• La demanda d’electricitat és, aproximadament, del 30%, excepte en els hotels de 4 i 5 estrelles on la demanda elèc-

trica puja fins a un 44%.

Generalment, s’observa un alt consum d’electricitat. D’aquí es pot establir qualitativament la relació entre la terciarització de

la ciutat en les seves activitats econòmiques i el canvi modal d’energies consumides a la ciutat. Com més important sigui el

percentatge de les activitats terciàries en l’economia de la ciutat, més gran serà el percentatge de l’energia elèctrica dins del

conjunt d’energia subministrada a la ciutat.

Les tipologies amb major demanda energètica dins del sector terciari són les oficines de grandària mitjana-gran (>500m2) i

comerços, tant petits com grans. La demanda d’hotels de 4 i 5 estrelles també és considerable. Per això, caldria prestar espe-

cial atenció a les futures mesures per a aquestes tipologies.

Fig. 2-7: Demanda estimada de calefacció, refrigeració i
electricitat de les tipologies més representatives.
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De l’estudi del sector terciari es desprèn la necessitat de revisar les normatives de construcció pels diferents tipus d’edificis

d’ús terciari. Cal recordar que es preveu un desenvolupament considerable del sector terciari a Barcelona, ja que en aquest

Pla s’ha treballat amb la hipòtesi de construcció d’uns 2,25 milions de metres quadrats de sostre d’oficina en el període

2000-2010; això representa un 39% de la superfície d’oficines que existeix actualment a la ciutat. Per tot això, és oportú i

raonable fer un esforç normatiu.

La tendència en la construcció de les oficines és augmentar les superfícies de vidre. L’esforç normatiu s’hauria de fer en el

sentit de fixar la ràtio o pèrdues màximes i factor solar de la superfície de vidre. Per això la ràtio de la superfície de vidre pot

ser un criteri inicial; una aproximació podria ser:

• Finestres < 33% de la façana, criteris iguals que per a l’habitatge.

• Finestres d’un 33% a un 66% de la façana K superfície vidriada inferior a 2,5, factor solar <30%, K part opaca iqual que

per a l’habitatge.

• Finestres >66% K superfície vidriada <2, factor solar <25%, K part opaca igual que per a l’habitatge.

D’altra banda, els serveis i funcions de l’edifici haurien de tenir normativa de zonificació d’enllumenat i d’aire condicionat i

sistemes de gestió que incorporin mesures d’estalvi com, per exemple, detectors de presència. La zonificació d’instal·lacions

s’ha de realitzar en funció de l’orientació de l’edifici i el programa funcional. Així, es planteja la conveniència, tant d’intro-

duir uns nous paràmetres per a la pell d’edifici –com a continuació i millora de la norma NR-AT 87–, com de reflexionar sobre

l’oportunitat i maduresa de mercat, social i tecnològica, per canviar el concepte de la definició de la norma tècnica. Com ja

s’ha dit, arreu d’Europa comencen a aplicar-se normes tèrmiques amb un concepte diferent, basades en la demanda energè-

tica anual prevista en lloc de basar-se en paràmetres relacionats amb la pell de l’edifici.

Per assolir aquest tipus de normes cal plantejar una introducció progressiva amb l’objectiu d’arribar a garantir la seva accep-

tació per part dels sectors implicats. Un primer pas podria ser el proposat - els nous valors pels paràmetres actuals (valor K),

situant-los en un 15 a 25% inferior als vigents. En una segona fase es poden incorporar els límits en termes de demanda

energètica per unitat de superfície com una opció que significaria la coexistència dels dos conceptes. En una última fase s’a-

rribaria a uns criteris únicament de demanda que s’assoleixen mitjançant una adequada pell de l’edifici i l’eficiència dels

aparells instal·lats.

Per tal de promoure’n l’eficiència seria convenient crear una marca de qualitat de gestió energètica visible, com una eco-eti-

queta. Aquest sistema podria incloure els temes de manteniment d’instal·lacions, l’ús d’energia solar, l’ús de refrigerants que

respecten el medi ambient, la il·luminació de baix consum, els detectors de presència, la regulació de la temperatura de con-

signa, l’ús d’equips amb un rendiment energètic adequat, etc. Juntament amb la necessitat de promoció d’una millor gestió de

l’energia i de nous sistemes més eficients com la cogeneració, es planteja la possibilitat d’introduir una variació de l’Ordenança

Solar actual, legislant la instal·lació de sistemes fotovoltaics en edificis grans d’oficines o comerços de nova construcció.

2.6. Serveis municipals

Entre el consum elèctric i de gas, l’Ajuntament gasta uns 679 TJ l’any. El consum elèctric total de les activitats dependents de

l’administració local és de 508,1 TJ/any, o d’un 2,5% del consum total del municipi. El consum de gas és d’uns 170,8 TJ/any

o, aproximadament, d’un 1,34% del consum de la ciutat. Es pot veure, doncs, que el consum elèctric és molt més important

que el de gas, però tots dos són poc significatius en el conjunt del consum que necessita la ciutat. 
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En l’apartat de consum elèctric la il·luminació pública n’és la gran consumidora, amb un 58%. Altres consumidors importants

d’electricitat són la senyalització de semàfors i els col·legis públics amb un 8% cadascun. Els edificis d’oficines consistorials

i els poliesportius públics consumeixen, cadascun, un 6% del total.

Els col·legis públics són els grans consumidors de gas, amb un 55%. Els centres socio-culturals tenen un consum de l'11% i

els poliesportius d’un 10%. El consum de gas té un clar comportament estacional: la demanda de l’hivern és vuit vegades

més gran que la de l’estiu. El fet que es faci un ús intensiu de la calefacció (gas) implica que s’hauria de fer una revisió periò-

dica de les calderes ja que aquesta mesura suposaria un estalvi considerable.

En termes de consum final d’energia (electricitat + gas) el consum més alt, amb diferència, és el d’il·luminació pública – el

43% de l’energia final. Les escoles públiques tenen un consum del 20%. Els centres i pavellons poliesportius consumeixen

un 7%. La il·luminació de semàfors, oficines i centres socio-culturals consumeixen, cadascun, un 7% de l’energia final con-

sumida per l’administració local. L’anàlisi s’ha fet a partir de la base de dades de l’Ajuntament de Barcelona de l’any 1999.

En aquest any hi havia 150.370 punts de llum entre l’enllumenat viari, de túnels, rondes i enllumenat artístic, amb una potèn-

cia instal·lada d’uns 26.580 kW. S’ha fet un estudi de l’estat actual de les lluminàries i s’ha arribat a la conclusió que uns

31.789 punts de llum s’haurien de canviar.

Respecte al consum i instal·lacions municipals, cal seguir amb els programes de millora de l’eficiència, com ara el canvi dels

semàfors a LED’s, de les lluminàries i làmpades, la centralització i programes d’aplicació per a la gestió més eficient i ade-

quació a les normatives.

Tanmateix, es detecta un potencial considerable d’estalvi per la renovació d’instal·lacions i millora de la gestió mitjançant

contractes tipus Contractació del Rendiment Energètic. La contractació d’una empresa de serveis energètics ajudarà en el

procés de disminuir el consum d’energia i la factura.

2.7. Xarxes i serveis públics

La complementarietat i compatibilitat de les xarxes elèctriques, de gas i de climatització és crucial per aconseguir un siste-

ma d’alta fiabilitat i un bon rendiment energètic.

La xarxa de gas ha donat una cobertura apreciable a Barcelona i ha de seguir cobrint les demandes de les àrees de Barcelona

de nou desenvolupament i l’aparició de nous serveis, com els relacionats amb les centrals de climatització, cogeneració o

com les noves empreses de noves tecnologies.

Les xarxes de climatització centralitzada presenten l’oportunitat d’oferir nous serveis més eficients i de major qualitat a les

zones del 22@ i Fòrum 2004 i, més endavant, possiblement, en d’altres zones d’alta concentració de la demanda com ara la

Sagrera, la Zona Franca, la Ciutat Judicial, etc., zones que poden tenir un efecte demostratiu per a l’impuls de les noves tec-

nologies a Barcelona.En aquest sentit cal potenciar l’energia solar fotovoltaica al Fòrum i l’aplicació a tota la ciutat.

L’anàlisi de la situació de la xarxa elèctrica, els serveis que dóna i les previsions de la demanda, donen indicacions d’una

qualitat i cobertura millorables i alerten sobre certs punts de risc.

Pel que fa als aspectes de qualitat, cal definir i fixar els objectius per a Barcelona i tenir la informació de manera sistemàti-

ca i periòdica. S’ha vist que el TIEPI és molt heterogeni. Això significa que alguns barris gaudeixen d’un servei correcte, però

que d’altres no. Per això els indicadors de qualitat s’han de mesurar per unitats territorials més petites que el Municipi, per
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exemple a nivell de districtes o unitats funcionals de dimensions equivalents, per tal d’homogeneïtzar la qualitat del servei.

La qualitat del fluid elèctric en termes de microtalls és un altre tema pendent de millorar. Per altra banda cal esmentar que

la ràtio d’avaries de la ciutat de Barcelona (11 a./ 100 km) és 1,57 vegades superior al d’UNESA (7 a./100 km). La ràtio d’a-

varies de la xarxa no hauria de sobrepassar la mitjana d’UNESA.

Per tal de garantir el servei de subministrament elèctric i la seva qualitat, aconseguir la reducció de pèrdues a la xarxa de

Barcelona i, per tant, una millora ambiental general, i considerant les responsabilitats de les companyies operadores i

l’Ajuntament de Barcelona, es detecta la necessitat d’estructurar un equip de planificació conjunta, on hi puguin col·laborar

altres organismes i assessors externs per tal de pactar un Pla tècnic d’Infrastructures de distribució i transport per a la Ciutat. 

Algunes de les actuacions necessàries que caldria considerar en aquest Pla, per ordre de prioritat, serien:

• Millora de la xarxa de distribució de M.T. i B.T a Barcelona. 

• Millora de la Xarxa d’A.T.

• Establiment de criteris de qualitat de serveis (TIEPI, microtalls, TIEU) i mecanismes de seguiment.

• Elaborar un sistema de gestió i planificació elèctrica integrada.

Les bases de treball han de ser les dades reals de la xarxa i les previsions de la demanda. És necessari disposar de la infor-

mació referent a consums i càrregues actuals, amb segmentacions geogràfiques i sectorials, la capacitat i la situació real de

la xarxa i, amb el mateix detall, l’estimació de la demanda. S’han de determinar les estratègies per portar a terme les actua-

cions i inversions necessàries, especificant posteriorment el Pla de detall: la creació de noves infrastructures, les amplia-

cions i millores de les existents o les variacions i modificacions necessàries.

L’estratègia de desenvolupament de xarxes a mig termini ha de facilitar la connexió de tecnologies emergents de generació

d'energia elèctrica a escala petita –anomenada microgeneració– en qualsevol punt de la xarxa.

2.8. Sector transport

En l’estudi fet, es fa evident que el transport és un dels sectors que tenen un consum i unes emissions més considerables, i

es posa de manifest l’eficiència energètica i els avantatges ambientals del transport públic. El transport públic col·lectiu

gasta un 8,9% de l’energia dedicada al transport per realitzar un 48% de desplaçaments; la resta, cotxe privat, motos,

camions i furgonetes, gasten el 91,1% de l’energia per fer un 51,9% de desplaçaments. Si d’aquest grup se n’exclou el trans-

port de mercaderies, s’obté que els cotxes privats i les motos consumeixen el 60,5% del total d’energia dedicada al trans-

port. El metro és el mitjà de transport més eficient a Barcelona: amb un 3,86% de l’energia es realitza un 21,7% dels des-

plaçaments. Cal potenciar tant com es pugui el transport públic i intensificar la redistribució de l’espai de la via pública afa-

vorint els vianants i la bicicleta. S’han d’incorporar també noves tecnologies i sistemes al transport públic, com ara el siste-

ma de recuperació de l’energia de frenada pel metro i el gas natural en autobusos.

El vehicle privat, el cotxe particular i les motos, juntament amb el transport de mercaderies, camions i furgonetes, presenten

una baixa eficiència energètica, potenciada per la baixa ocupació. El valor mitjà d’aquesta ocupació és d’1,1 persona per

vehicle (responsable del 92% d’emissions de NOx, el 99% de CO, el 98% de VOC i el 95% de CO2) a l’àrea envoltada per les

Rondes. És imprescindible la incorporació dels criteris energètics a la planificació i gestió del transport, de la mateixa mane-

ra que caldria internalitzar l’elevat cost ambiental. 
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Per promoure noves tecnologies, cal introduir avantatges pels usuaris/propietaris del cotxe privat amb tecnologies netes

(aire comprimit, híbrid, elèctric, pila de combustible) com, per exemple, la circulació pel carril bus, aparcaments gratuïts o

avantatges fiscals. A la vegada, nous conceptes de gestió i noves tecnologies han d’ajudar a millorar la distribució de mer-

caderies, pel gran impacte actual i futur que es preveu; cal tenir present que, a més a més, Barcelona internalitza activitats

com a intercanviador modal, entre d’altres al Port i a la Zona Franca.

Les actuacions del PDI durant el període 2001-2005 absorbeixen 33.971.280 desplaçaments anuals futurs al transport

públic que, considerant una distància mitjana de recorregut de 6,5 quilòmetres, equival a 220,8 Mvkm. Pel que fa al consum

de combustibles, això suposa la reducció de 17.090.951 litres de gasolina i 3.011.629 litres de gasoil i, per tant, un total de

683.732 GJ o un 6,8% del consum del vehicle privat considerat el 2005 sense canvi modal. Les actuacions del període 2005-

2010 absorbeixen 25.039.840 desplaçaments anuals futurs al transport públic que, prenent la mateixa distància mitjana de

recorregut i els consums específics del 2010, suposen un consum de 11.323.597 litres de gasolina i 2.140.215 litres de

gasolina, 458.279 GJ.

L’estalvi energètic associat a les actuacions de cadascun dels períodes és de 532.748 GJ i 294.953 GJ i, per tant, el primer

és l’estalvi energètic anual al 2005, mentre que l’estalvi al 2010 és el resultant del conjunt d’actuacions considerades,

827.701 GJ. 

L’estalvi energètic tenint en compte l’àmbit de Barcelona es troba a la taula següent :

2.9. Avaluació mediambiental

Aquest Pla s’ha limitat a tractar l’impacte ambiental atmosfèric. Aquest impacte és el més rellevant de tots els associats amb

el flux d’energia; això és degut a que la transformació d’energia moltes vegades va associada als processos de combustió.

Altres tipus d’impacte ambiental, com és la producció d’energia a partir de fonts nuclears, no s’han analitzat. Actualment no

hi ha una metodologia clara que permeti la comparació de l’impacte ambiental de contaminants atmosfèrics (efecte hiver-

nacle –GHG i d’efecte local– primaris) amb l’impacte de residus nuclears i riscos associats a aquesta tecnologia.

Tenint en compte que la font principal és l’energia nuclear, seguida pel gas natural –que és la font fòssil menys contami-

nant–, no és d’estranyar que Barcelona tingui unes emissions de gasos d’efecte hivernacle relativament baixes. A canvi

d'això, produeix uns residus nuclears i un risc d’accident nuclear que s’hauria de mencionar i considerar. D’altra banda, el

carbó està pràcticament extingit i la participació dels combustibles líquids és baixa. Els mitjans per reduir les emissions glo-

bals i l’impacte atmosfèric a partir de la substitució de fonts d’energia clàssiques són escassos, per això, com a estratègia

general, queda la potenciació d’energies renovables i les mesures de reducció del consum a partir de l’eficiència energètica. 

L’emissió dels gasos efecte hivernacle procedent de l’ús d’energia i tractament de residus l’any 1999 va ser de 4.732.360

tones de CO2 equivalent. Això correspon a unes 3,14 tones de CO2eq/càpita segons el mix català; segons el mix elèctric

8 Comprèn l’àmbit de mobilitat de Barcelona + la part de la mobilitat exterior a les fronteres de Barcelona però que correspon a l’interior de les
Rondes com ara l’Hospitalet de Llobregat i part de Sant Adrià del Besòs.

2005 2010

Barcelona + Int. Rondes8 532.748 827.701

Barcelona 447.508 695.269
Taula 2-4: Estalvi energètic anual (en GJ) associat a les
actuacions del PDI.
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espanyol les emissions són de 4,4 tones de CO2eq/càpita. Amb aquesta xifra Barcelona se situa entre les ciutats europees

d’extensió similar, o del món occidental en general, amb un índex menor d’emissions per càpita. Aquestes baixes emissions

de CO2 equivalent es deuen a diferents fets: un clima benigne, un mix elèctric amb relativament poca implicació de fonts fòs-

sils, una ciutat compacta amb molta densitat de població i activitats per unitat de territori i un ús extens de gas natural dins

de la ciutat.
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Emissions de CO2eq. - comparació

Emissions Totals de CO2eq. (Només MIX català)

Fig. 2-8: Emissions de CO2eq/càpita9, els valors de 1997
són de diferents fonts.

Fig. 2-9: Evolució de les emissions de gasos efecte hiver-
nacle a Barcelona, mix elèctric català.
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Representant la distribució de Gasos d’Efecte Hivernacle –GHG– per sectors s’arriba a la conclusió que, en aquest moment,

un 26% és degut a les emissions de l’abocador del Garraf, un 25% s’associa amb el sector transport, un 19% al de l’habi-

tatge, un 8% al terciari i un 7% als residus tractats a la planta de valorització energètica de St. Adrià. El 15% restant ve d’al-

tres activitats no contemplades, com la del sector industrial.

En termes d’emissions primàries (NOx, SO2, N20, CH4, CO, VOC, PST) el transport és el sector amb més incidència: un 88%

d’aquest tipus de contaminants atmosfèrics procedeix d’aquest sector, seguit pel sector habitatge amb un 7% i pel sector

terciari amb un 5%. El sector potencial més gran de reducció de gasos d’efecte hivernacle en aquest moment el representa

el sector residus. Per reduir contaminants primaris s’ha de treballar, evidentment, sobre el sector transport.

La posició satisfactòria de la ciutat de Barcelona (en termes d’emissió per càpita) implica que reduir una mateixa quantitat

d’emissions de gasos contaminants suposa un esforç major que per a d'altres ciutats, tal i com es pot veure a la Taula 5-7.

Però per mantenir aquesta bona posició cal prendre accions decidides.

Després d’analitzar la situació actual es planteja la qüestió d’ajustar els objectius de Barcelona en relació al marc d’acord de

Heidelberg i de Klimabündnis.

El comportament històric dels últims cinc anys dibuixa un escenari futur que tendeix a l’increment de l’efecte hivernacle, tant

per l’intens desenvolupament de la ciutat com per l’ús creixent de fonts d’energia fòssil. Per invertir aquesta tendència,

sense comprometre els processos de desenvolupament que té la nostra societat, cal introduir actuacions que corregeixin

aquests processos i és en aquest punt que s’insereix amb projectes concrets el Pla d’Acció per a l’estalvi d’Energia i la reduc-

ció de les emissions a l’atmosfera [PAE], emmarcat dins del PMEB i conseqüència d’aquest.

Fig. 2-10: Evolució de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle expressats en termes per càpita.
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3. Escenaris

Es poden definir unes situacions de futur més probables o convenients per a ser estudiades com a escenaris. Al Pla [PMEB]

s’han contemplat els escenaris a l’horitzó dels anys 2005 i 2010, sent l’any 2010 l’escenari final del Pla.

3.1. Demanda global

Un dels factors principals a considerar és la previsió de la demanda global. Aquesta es determinarà seguint l’evolució actual,

segons l’evolució històrica dels paràmetres macroeconòmics com és el PIB i la seva correlació amb el consum energètic, o

sigui, la intensitat energètica. En aquesta previsió caldrà considerar la ponderació de l’aparició de les noves tecnologies com

a factor diferencial i innovador del creixement del consum i d’altres elements (com l’increment de la demanda de refrigera-

ció als sectors terciari i residencial). Si bé la demanda d’alguns sectors està fortament condicionada pel preu, altres sectors

com el del transport, l’industrial i fins i tot el terciari són molt menys sensibles a les variacions del cost energètic. Tenint en

compte que el preu d’energia és un factor extern aliè a les decisions dels òrgans rectors de la ciutat, es considera com a cons-

tant a efectes de previsió de la demanda.

3.2. Estimació de la població 

S’han estudiat diferents escenaris per a l’estimació de la població al 2010, els resultats pels anys 2005 i 2010 són:

En les simulacions i les previsions de futur s’ha treballat amb l’escenari alt, que en tot cas no presenta una gran variació

sobre el tendencial o central.

3.3. Estimació del PIB

Els escenaris del creixement del PIB contemplen diverses possibilitats de la futura marxa de l’economia. Els escenaris del

creixement econòmic s’han adoptat dels escenaris plantejats per l’estudi ‘European Union Energy Outlook to 2020’. En

aquest estudi s’han previst quatre escenaris sociopolítics a nivell mundial que reflecteixen diferents tendències socials,

econòmiques i polítiques. Són: 

• Conventional Wisdom –CW– (tendència actual) El món segueix la tendència actual.

• Battlefield –BF– (camp de batalla) El món torna a l'aïllament, la política de blocs i el proteccionisme.

• Hypermarket –HM– (hipermercat) El món està dominat per les forces del mercat lliure i el liberalisme.

• Fòrum –FO– (foro) El món es dirigeix cap a estructures de consens i de cooperació internacional.

3. Escenaris

Previsió d’habitants a la Ciutat de Barcelona
Any Escenari Baix Escenari Central Escenari Tendencial Escenari Alt

2000 1.457.985 1.469.673 1.465.917 1.468.584

2005 1.459.832 1.490.565 1.486.937 1.493.743

2010 1.466.716 1.512.447 1.512.101 1.523.343Taula 3-1: Previsió d’habitants a la ciutat de Barcelona.
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En realitat, els escenaris citats impliquen unes hipòtesis de creixement econòmic que per a Espanya serien:

Cal dir que els mateixos valors han sigut acceptats per a Catalunya en els recents estudis fets per l’ICAEN pel Pla Director de

l’Energia a Catalunya 2001-2010. Les previsions de l’INE [Instituto Nacional de Estadística] i del Ministeri d’Economia pel

període 2001-2004 coincideixen amb l’escenari de creixement alt.

3.4. Intensitat energètica

La intensitat energètica10 és el macro indicador de l’eficiència energètica. És la relació entre l’energia consumida i el

PIB.S’han suposat tres escenaris per la intensitat energètica:

• Tendencial – la intensitat millora a un ritme d’un 0,41% l’any de mitjana o un 4% en el període 2001-2010.

• Ineficient – la intensitat empitjora un 0,27% l’any de mitjana, o sigui un 2% durant el període estudiat.

• Eficient – la intensitat millora un 1,46% l’any, al final del període s’acumula una millora d’un 15%.

La relació entre la taxa de variació del consum energètic i la variació del PIB s’anomena elasticitat11. L’elasticitat referent al

total de consum energètic mitjà per Espanya durant el període 1985-1998 va ser de 1,21, mentre que la de Barcelona pel

període 1991-1999 va ser de 0,78 i per 1995-1999 de 0,98. L’elasticitat del consum elèctric en Barcelona pel període 1991-

1999 va ser de 0,89.

3.5. Escenaris de la demanda energètica a Barcelona

Combinant els escenaris de la variació de la intensitat energètica i els macroeconòmics (PIB) s’han creat escenaris de la

demanda energètica pel municipi de Barcelona.

Creixement Escenari 2001-2005 2006-2010

Base CW 2,91% 2,83%

Baix BF 1,41% 2,33%

Alt HM i FO 3,41% 3,33%Taula 3-2: Tipus de creixement segons l’escenari de la CE.

ESCENARI (Energia-PIB) ∆consum 2005 ∆consum 2010 Mitjana anual Comentari

tendencial - base 17% 30% 2,41%

ineficient - base 24% 40% 3,10% no desitjable

eficient - base 8% 16% 1,36% desitjable

tendencial – baix 7% 16% 1,36%

ineficient – baix 13% 25% 2,05%

eficient - baix -1% 3% 0,27% improbable

tendencial – alt 20% 37% 2,9% no desitjable

ineficient – alt 27% 48% 3,63% no desitjable

eficient - alt 12% 22% 1,82% desitjable

Taula 3-3: Previsió de l’increment de consum energètic
(respecte any base 1999) segons diferents escenaris

Energia-PIB.

10 Intensitat energètica = Consum energètic total de la ciutat / PIB a Euros constants.
11 Elasticitat = ∆consum energètic / ∆PIB.
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Com a escenari de referència es pot agafar el tendencial-base (variació tendencial de la intensitat energètica més el creixe-

ment econòmic anomenat base, que no és altra cosa que el comportament tendencial en termes econòmics). Sota aquesta

hipòtesi s’arriba a un increment de la demanda d’un 17% l’any 2005 i un 30% l’any 2010 respecte a l’any 1999.

Tot i considerant la crisi actual, és recomanable que en l’horitzó de 10 anys es prengui aquest escenari més ambiciós, ja que

imposa unes condicions més exigents al Pla.
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Fig. 3-1: Diferents escenaris de demanda.

Escenaris de la Demanda
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4. Projectes i recomanacions

En aquest capítol es presenten els objectius, les estratègies i els llistats de projectes que proposa el Pla, els projectes rela-

cionats que tenen un fort impacte en temes energètics i les recomanacions a tercers.

4.1. Objectius i estratègies del Pla d’Acció

El Pla d’Acció per a l’estalvi d’Energia i la reducció de les emissions a l’atmosfera [PAE] contingut dintre del PMEB, conté els

programes i projectes que permeten la definició d’objectius, l’assignació de recursos, la gestió i el seguiment de resultats.

S’han considerat, dins dels projectes proposats, aquells en què l’Ajuntament de Barcelona pot tenir una responsabilitat

directa o capacitat d’acció finalista; en aquells casos que això no es compleix, es faran recomanacions d’actuació, o deman-

des a tercers, de forma paral·lela als projectes.

L’objectiu principal del Pla d’Acció [PAE] de Barcelona és permetre definir una estratègia energètica en l’àmbit de la ciutat de

Barcelona i estructurar-ne un Pla d’Acció. Té com a fites el foment de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables per

tal d’assolir una reducció de les emissions de gasos causants de l’augment de l’efecte hivernacle i dels gasos perjudicials

per a la salut.

Tanmateix, existeixen altres objectius significatius:

• Planificació energètica.

• Fomentar la qualitat dels serveis energètics.

I una sèrie d’objectius relacionats:

• Determinar i definir les actuacions a realitzar en temes energètics.

• Determinar les energies i tecnologies a fomentar.

• Impulsar les accions necessàries derivades dels objectius i compromisos de la ciutat.

• Estimular la reducció en el consum energètic.

• Elaborar les eines i obtenir les dades per tal d’estructurar el model energètic de Barcelona i fer-ne un seguiment de

subministrament.

4. Projectes i 
recomanacions
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4.2. Les estratègies del Pla d’Acció

Per assolir els objectius generals que han estat marcats en aquest pla s’ha de definir com i de quina manera s’estructuraran

les propostes. Les estratègies proposades es poden veure enunciades de forma sintètica en els següent quadre:

Liderat de l’Ajuntament de Barcelona

Estructurar el Pla en elements gestionables

Promoure la coordinació i col·laboració amb altres organismes públics

Promoure la col·laboració del món professional i empresarial

Identificar l’organisme capaç d’aplicar el Pla 

Desenvolupar els sistemes d’informació energètica necessaris

Promoure a Barcelona el consum energètic dins d’un model sostenible

Promoure l’ús d’energies verdes i/o renovables

Millorar la qualitat de productes i serveis energètics a Barcelona

Adequar la generació i distribució del subministrament elèctric

Potenciar la generació d’energies renovables

Actualitzar el Pla / desenvolupar les eines de mesura i control

Reducció del consum intern de l’Ajuntament de Barcelona

Compromís de consum d’energies renovables

Impulsar un nou model de consum

Difondre i comunicar les necessitats i millores de canvi

Crear un identificador i segell de qualitat

Difondre l’aplicació de noves tecnologies

Estimular les actuacions de l’àmbit educatiu 

Aprofitar els grans projectes actuals a Barcelona

Mantenir el creixement i desenvolupament de Barcelona

Promoure la competència i qualitat en el subministrament energètic

Promoure les activitats i noves ubicacions a Barcelona d’empreses del sector

Buscar la col·laboració de tercers a través del patrocini en els projectes adients

Estudiar l’impacte econòmic general

Adaptar les actuacions a l’evolució previsible del marc legal

Adaptar les normatives i ordenances a les propostes del plaTaula 4-1: Estratègies del Pla d’Acció.

Estratègies de Gestió

Estratègies de subministrament i consum

Estratègies en l’àmbit social i de la comunicació

Estratègies econòmiques i legals

TRONJA_ORIG_CATresum  23/7/03 17.36  Página 36



4. Projectes i Recomanacions 37

4.3. Projectes i recomanacions del Pla Energètic de Barcelona [PEB]

Millora de fusteries i vidres de les finestres

Substitució i reparació de fusteries i vidres en edificis construïts.

Permetrà la millora de l'estanquitat i l'aïllament dels habitatges actuant positivament en l'aïllament tèrmic, en el

confort dels ciutadans i en la reducció del soroll a l'interior dels habitatges.

Millora en els aïllaments dels habitatges actuals

Millorar l'aïllament de parets, sostres i cobertes d'alguns tipus d'edificis d'habitatges existents, per tal de disminuir

la despesa energètica de calefacció i, en cas que n'hi hagi, de refrigeració, tant de les vivendes com de les oficines

i comerços que alberguin.

Calderes d'alt rendiment en habitatges

Promoure la renovació de calderes i la millora del seu manteniment en habitatges existents i revisar-ne els criteris

d’instal·lació en nous habitatges per tal d’impulsar la instal·lació de calderes d'alt rendiment (mitjançant una possi-

ble ordenança o normativa).

Enllumenat de baix consum en habitatges i bones pràctiques d'ús

Els ciutadans poden estalviar energia fent-ne un bon ús (bones pràctiques) i amb petits canvis als seus habitatges,

com ara la substitució de bombetes d'incandescència per d'altres de millor rendiment.

Impulsar aquestes bones pràctiques, conscienciar els ciutadans dels beneficis de practicar-les i concedir ajuts per

afavorir aquests canvis en l'enllumenat dels habitatges.

Revisió dels estàndards energètics en la construcció d'obra nova i rehabilitació integral en habitatges

Realitzar un estudi per a la revisió dels estàndards de construcció d'edificis nous, per tal de millorar l'estalvi energè-

tic dels edificis de nova construcció o en rehabilitacions integrals.

Les propostes, que han de mantenir o millorar el confort actual dels habitatges, poden ser recomanacions o es poden

aplicar mitjançant una nova ordenança.

Millora de l'eficiència energètica en edificis residencials

Fer un estudi per detectar quins elements, accions o modificacions poden ajudar a augmentar l'eficiència energèti-

ca en edificis residencials existents. Els resultats, una vegada processats i extretes les conclusions de l'estudi,

poden ser un valuós ajut per aplicar-los a les recomanacions o normatives en futures construccions.

Adequació de la massa tèrmica en habitatges nous

Fer un estudi sobre la situació actual i tendències del comportament de la massa tèrmica en habitatges nous, per tal

d'avaluar la seva contribució a la disminució de la despesa energètica de calefacció i de refrigeració. Veure la possi-

bilitat d'aprofitar els cicles naturals de les temperatures exteriors, millorar el comportament dels edificis i minimit-

zar-ne la dependència energètica a la primavera i a la tardor.

Substitució de lluminàries d'enllumenat públic

Reduir el consum elèctric de l'enllumenat de la via pública mitjançant la substitució de bombetes de vapor de mer-

curi per bombetes de vapor de sodi d'alta pressió.

Així mateix, per tal d'augmentar l'eficiència i reduir la contaminació lumínica, es proposa la substitució d'algun tipus

de làmpades per d'altres de disseny més adequat a aquests objectius.

SECTOR: RESIDENCIAL

SECTOR: EDIFICIS I INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES EXTERIORS
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Semàfors de LEDs i millora de l'eficiència energètica

Reduir el consum elèctric de la senyalització de tràfic mitjançant la substitució de les lluminàries dels semàfors amb

bombetes d'incandescència per semàfors de LEDs.

Millorar i actualitzar la gestió energètica de l'enllumenat i edificis públics

Normalitzar la utilització dels sistemes de gestió centralitzada en els edificis i enllumenat públic per aconseguir una

millor gestió i aprofitament energètic i millorar o actualitzar l'actual sistema informàtic de control centralitzat mit-

jançant nous programes i sistemes informàtics de control, monitorització i regulació.

Energia fotovoltaica a les escoles

Es tracta d'un projecte amb doble funció: la primera és educativa, per apropar el coneixement de les tecnologies i

gestió de les energies renovables als escolars; la segona és energètica, per aconseguir una operativa real, un estal-

vi mesurat i un efecte demostratiu per a tots els ciutadans.

Programes de gestió energètica pública a escoles i universitats

Elaborar programes de gestió energètica per a escoles i universitats, de manera que puguin conèixer de quina mane-

ra poden fer un ús i consum més eficient de l'energia i aconseguir estalvis amb petites actuacions.

Concessió d'instal·lacions de servei energètic en edificis públics –Energy Pools–

Introducció de serveis energètics integrals (energy performance-contracting) en edificis municipals a Barcelona, per

tal d'estalviar energia en el sector públic i, com a conseqüència, tenir un estalvi econòmic i d'emissions.

Creació de precedents perquè aquest tipus de negoci sigui conegut i aplicat a les empreses privades.

Estàndards en edificis i instal·lacions municipals

Estudi per a la definició d'uns estàndards que estableixin les característiques d'ús energètic i confort en edificis

municipals.

Instal·lacions ornamentals

Estudi que té per objectiu reduir el consum elèctric de les instal·lacions ornamentals. 

Com a instal·lacions ornamentals s'entén l'enllumenat ornamental, tan d'ús diari com d'ús festiu, així com les fonts

públiques.

Xarxa urbana de climatització Fòrum 2004

Introduir un sistema de climatització centralitzada a l'àrea on es desenvoluparà el Fòrum 2004 de Barcelona que

cobreixi les necessitats de climatització amb menys impacte mediambiental, amb menys consum d’energia elèctrica

i oferint nous serveis energètics per millorar la qualitat de l'oferta de residència o treball en aquest nou barri.

Planta fotovoltaica del Fòrum 2004

Instal·lació d'una planta fotovoltaica amb connexió a xarxa a l'àmbit del Fòrum 2004.

Xarxa urbana de climatització 22@

Introduir a Barcelona un nou sistema de climatització centralitzada en l'àmbit 22@ amb menys impacte mediam-

biental, amb menys consum de l'energia elèctrica i que ofereixi nous serveis energètics per millorar la qualitat de l'o-

ferta de serveis en aquest barri.

Aprofitament del fred generat a la regasificadora del port per climatització

Estudiar la viabilitat d'un sistema de distribució de fred produït a la regasificadora del Port.

SECTOR: XARXES
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Cogeneració en poliesportius

Aconseguir un augment del rendiment entre l'energia primària i la final en poliesportius, implantant sistemes pro-

ductors d'electricitat i calor, mitjançant equips de cogeneració.

Cogeneració en edificis comercials de més de 3.500 m2

Aconseguir un augment del rendiment entre l'energia primària i la final en edificis comercials, implantant sistemes

productors d'electricitat, calor i fred mitjançant equips de trigeneració. La reducció de l'energia primària fòssil arri-

ba a ser d'un 24%.

Cogeneració en grans hotels i clíniques

Aconseguir un augment del rendiment entre l'energia primària i la final en grans hotels i clíniques, implantant siste-

mes productors d'electricitat, calor i fred mitjançant la instal·lació d'equips de trigeneració. La reducció de l'energia

primària fòssil arriba a ser d'un 24%.

Sistemes fotovoltaics per a grans comerços i altres serveis de més de 3.500 m2

Aconseguir que el 10% de l'energia elèctrica que consumeixen les noves grans superfícies comercials i grans serveis

de Barcelona sigui d'origen fotovoltaic.

S'entén com a gran comerç i grans serveis els que disposen de superfícies de sostre majors de 3.500 m2

Sistemes de captació solar per ACS en poliesportius

Promoure la cobertura de la demanda anual de calor per aigua calenta sanitària –ACS– dels edificis d'ús poliespor-

tiu existents, sempre que sigui possible a nivell arquitectònic, mitjançant energia solar tèrmica.

Sistemes solars de mitja temperatura per calefacció i refrigeració en superfícies comercials

L'objectiu a curt termini és demostrar la viabilitat d'aquest tipus de sistemes i adquirir l'experiència necessària en la

instal·lació i l'explotació per veure’n el rendiment i avaluar costos.

A llarg termini: s'hauria de veure si és possible aconseguir que el 20% de l'energia d'ACS, calefacció i refrigeració

del sector comercial (comerços entre 500 i 3.500 m2) de Barcelona, sigui d'origen renovable mitjançant l'energia

solar.

Revisió dels estàndards energètics en la construcció d'obra nova i rehabilitació integral en comerços

Realitzar un estudi de revisió dels estàndards de construcció, il·luminació i ventilació en nous comerços, a partir de

la situació actual, per tal de millorar l'estalvi energètic dels edificis de nova construcció i de rehabilitacions integrals,

mantenint-ne o millorant-ne el confort. El resultat final pot ser una proposta de nous estàndards, per a recomana-

cions o per a una nova ordenança.

Cogeneració en edificis d'oficines de més de 4.000 m2

Aconseguir un augment del rendiment entre l'energia primària i la final en oficines, implantant sistemes productors

d'electricitat, calor i fred en aquelles que presentin un focus de consum suficient, com ara els edificis d'oficines de

més de 4.000 m2.

Sistemes fotovoltaics per a oficines majors de 1.500 m2 a Barcelona

L'objectiu és aconseguir que el 12% de l'energia elèctrica que consumiran les oficines de nova construcció o remo-

delacions de més de 1.500 m2 de Barcelona sigui d'origen fotovoltaic.

SECTOR: SERVEIS & COMERCIAL

SECTOR: OFICINES
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Sistemes solars de mitja temperatura per a calefacció i refrigeració d'oficines

L'objectiu a curt termini és demostrar la viabilitat d'aquest tipus de sistemes i adquirir l'experiència necessària en la

instal·lació i l'explotació per veure’n el rendiment i avaluar els costos. A llarg termini: s'hauria de veure si és possi-

ble aconseguir que el 20% de l'energia d'ACS, calefacció i refrigeració del sector oficines (entre 500 i 4.000 m2) de

Barcelona sigui d'origen renovable, mitjançant l'energia solar.

Adequació de la massa tèrmica en noves oficines

Realitzar un estudi per avaluar el comportament actual de la massa tèrmica dels edificis d'oficines en el consum

energètic. 

Estudiar les recomanacions per disminuir la despesa energètica de calefacció i de refrigeració. Aprofitar els cicles

naturals de les temperatures exteriors, és a dir, millorar el comportament dels edificis i minimitzar-ne la dependèn-

cia energètica a la primavera i a la tardor.

Revisió dels estàndards energètics en la construcció d'obra nova i rehabilitació integral en oficines

Realitzar un estudi de revisió d'estàndards de construcció, il·luminació i ventilació en noves oficines, per tal de millo-

rar l'estalvi energètic dels edificis de nova construcció i de rehabilitacions integrals, sempre mantenint-ne o millo-

rant-ne el confort. L'estudi pot fer una proposta de nous estàndards i d'aplicació d'una nova ordenança.

Gestió mediambiental del trànsit a Barcelona i desenvolupament d'un simulador

Gestionar el trànsit de la ciutat des del punt de vista d'eficiència mediambiental, definint-ne els criteris i dotant els

gestors de les eines necessàries, com ara sistemes de simulació que permetin estimar i conèixer l'impacte d'emis-

sions i considerar la possibilitat d'optimitzar la coordinació del trànsit per minimitzar-les.

Implantació de vehicles amb energies més eficients

Promoure l'adquisició i l'ús de vehicles elèctrics, híbrids, etc., en general aquells que consumeixin energies menys

contaminants, en detriment dels vehicles de gasolina o gasoil. 

És un projecte que impulsa la comunicació, la demostració i les proves pilot sobre la viabilitat i efectivitat d'aquest

vehicles. També en temes d'eficiència infrastructural del metro.

Promoure l'ús de la bicicleta i l'anar a peu com a mitjà de transport

Promoure l'ús de la bicicleta i l'anar a peu com a mitjà de transport possible i respectuós amb el medi ambient.

Juntament amb el transport públic són les bases per aconseguir que Barcelona sigui una ciutat sostenible.

Estàndards en flotes municipals

Fer un estudi per a la definició d'uns estàndards que estableixin les característiques de consum i emissions dels

vehicles de la flota municipal.

Agència de l'Energia de Barcelona

Crear l'Agència Energètica a Barcelona per gestionar el Pla d'Acció [PAE], tant dels projectes que se’n deriven com del

seguiment de les actuacions que puguin tenir un impacte energètic i, per tant, ambiental a la ciutat.

Observatori de l'energia

Crear un observatori de l'energia que faci un seguiment de la situació del sector de l'energia, la incidència local, el

grau de qualitat, tarifes i activitats a la ciutat i que detecti possibles propostes de millora.

És una funció que pot quedar enquadrada dins de l'Agència de l'Energia de Barcelona.

SECTOR: TRANSPORT

SECTOR: GENERAL
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Pacte Energètic de Barcelona

Aconseguir la complicitat dels diversos actors implicats en el sector energètic: professionals, empreses, sindicats,

gremis, consumidors, universitats, etc. per promoure les actuacions definides al Pla i facilitar la signatura d'un pacte

de l'energia a Barcelona.

Informació i comunicació

Impulsar la comunicació i difusió de totes les accions lligades a les actuacions dels projectes d'aquest Pla, donant a

conèixer als ciutadans què significa l'estalvi energètic, les alternatives tecnològiques i de gestió, el seu impacte

ambiental i les opcions que hi ha per dur-lo a terme. Donar a conèixer també els organismes on es pot trobar infor-

mació, demanar ajuts, etc.

Ecoetiqueta energètica

Crear una marca de qualitat sobre la gestió i ús de l'energia a Barcelona. Aquesta marca identificarà els edificis,

empreses, institucions o col·lectius que apliquin protocols de bones pràctiques energètiques en les seves activitats.

Pàgina web de l'energia a Barcelona

Creació d'una pàgina web de l'energia a Barcelona amb continguts d'informació, pedagògics, recomanacions, noti-

cies, ajuts, eines informàtiques, aparador dels projectes d'energies renovables que es desenvolupen a la ciutat,

informació en temps real de projectes amb impacte energètic, etc.

Sistemes d'Informació per a la Gestió Energètica –SIGE–

Impulsar l'aplicació d'eines informàtiques de gestió energètica en els diferents sectors, empreses, professionals i

ciutadans de Barcelona.

Auditories energètiques a les empreses i aplicació de mesures d'estalvi

Promoure un sistema d'auditories voluntàries que detecti millores a realitzar per aconseguir l'estalvi energètic a les

empreses.

Difusió de continguts pedagògics en centres educatius

Aconseguir que les generacions futures adoptin hàbits de comportament en estalvi energètic i donar a conèixer les

energies renovables i les actuacions per a la preservació del medi ambient.

Promoció amb fabricants d'elements de baix consum i baix impacte ambiental

Promoure amb els fabricants i subministradors d'electrodomèstics o altres elements que consumixin energia als

habitatges, oficines o comerços, la compra i ús de sistemes o components que presentin un consum i impacte

ambiental més baix.

Desenvolupar un pla d'acció d'estalvi energètic i reducció d'emissions per a zones industrials

Desenvolupar un pla d'acció per a l'estalvi d'energia i la reducció d'emissions a l'atmosfera per a les zones indus-

trials i indústries ubicades a Barcelona, per tal d'impulsar una sèrie de mesures que promoguin l'eficiència energè-

tica en les seves activitats.

Certificació energètica d'edificis

Disposar de les eines i organismes per certificar energèticament que els edificis construïts o remodelats acompleixen

els estàndards per tenir l'Ecoetiqueta Energètica, o que acompleixen la normativa mitjançant equips de control i verifi-

cació. S'ha de comprovar si, en edificis nous, un cop finalitzada la seva construcció, s'han adoptat les mesures que el

projecte contemplava, o si, en edificis antics que vulguin disposar d’Ecoetiqueta Energètica,s'han adoptat les millores.

Promoció de la formació en eficiència i gestió energètica per a professionals

Elaborar continguts i desenvolupar eines i programes per donar a conèixer als professionals relacionats amb el sec-

tor energètic els nous conceptes de disseny, eines, tecnologies, ús i gestió de l'energia.
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Medi ambient i salut

Desenvolupar estudis relacionats amb les emissions atmosfèriques i la salut dels ciutadans.

Desenvolupar també estudis tèrmics de la ciutat (illa de calor de la ciutat) i incrementar els sensors de contaminants

atmosfèrics a la ciutat.

Estàndard energètic per a grans consumidors

L'objectiu d'aquest projecte és definir criteris a exigir a aquells usuaris que puguin considerar-se grans consumidors

d'energia, perquè presentin un pla de mesures d'estalvi.

Reducció de la contaminació lumínica

Aquest estudi té com a objectiu determinar la situació de contaminació lumínica que provoca Barcelona i proposar

les mesures reductores en els àmbits públic i privat.

Proves pilot d'últimes tecnologies en el sector energètic i ambiental

Desenvolupar projectes pilot a Barcelona de les últimes tecnologies en energia i medi ambient i nous sistemes d'in-

formació o de gestió, per tal de fer de la ciutat la pionera en noves aplicacions en l’àmbit de les energies.

Premis anuals "Nit de l'Energia"

Crear uns premis anuals que s'atorguin en el transcurs de la "Nit de l'Energia". Aquest acte social permetrà donar a

conèixer la investigació i el desenvolupament en temes d’estalvi energètic i d’energies renovables i projectar social-

ment totes les entitats públiques i privades implicades en la producció, gestió i control de l'energia.

Seguiment d'aplicació de l’Ordenança Solar

L'objectiu és conèixer el grau d'acceptació i d'aplicació de l'Ordenança Solar, comptabilitzar les instal·lacions i m2

instal·lats i fer el seguiment de l'estat de les instal·lacions existents i del seu funcionament.

Estudi de viabilitat d'un parc eòlic a Barcelona

Estudiar la viabilitat d'un parc eòlic a Barcelona.

Potenciació del ‘Car Sharing’ a Barcelona’

Promoure el concepte de Car Sharing a Barcelona. Els vehicles incorporats al programa han de ser aquells que con-

sumeixin energies menys contaminants o, en el cas dels vehicles de gasolina o gasoil, s'han de triar models amb baix

consum. És un projecte que, a més del seu caire finalista, impulsa la comunicació i demostra la viabilitat i efectivitat

d'aquest esquema d'ús de vehicle.

Aprofitament del biogàs de l’Abocador de Residus Municipals del Garraf

Aprofitar el gas metà que es produeix de forma natural a l'abocador de residus del Garraf per produir energia i reduir

de forma importantíssima el seu impacte d'emissions a l'atmosfera.

Ecoparcs

Aquest projecte ja està en marxa i consisteix a construir 4 Ecoparcs per realitzar correctament el tractament dels

Residus Sòlids Urbans de l'Àrea Metropolitana amb mètodes respectuosos amb el medi ambient com són la meta-

nització, el compostatge i la recuperació de materials.

ALTRES PROJECTES RELACIONATS: ÀMBIT TRACTAMENT DE RESIDUS

SECTOR:XARXES

SECTOR:TRANSPORT
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PDI: Pla Director d'Infrastructures; Millora i promoció del transport públic

El Pla Director d'Infrastructures contempla, en un horitzó de 10 anys, les actuacions infrastructurals que cal fer en trans-

port públics col·lectius per seguir donant resposta al creixement d'activitats que comporten noves demandes de mobilitat.

És un programa existent que aquí es recull per fer-ne la valoració energètica i veure’n l’impacte ambiental.

PDI Ampliat: Pla Director d'Infrastructures Ampliat

Impulsar l'ampliació del PDI cap a un escenari de màxims on el transport públic es dissenyés per absorbir tot l'in-

crement de mobilitat que es produirà els propers 10 anys, limitant els desplaçaments en vehicle privat als valors

actuals.

Projecte de futura instal·lació de tractament dels residus municipals

Proposta de desenvolupament d'un projecte que tracti d'una manera respectuosa amb el medi ambient tots els resi-

dus urbans de la ciutat conjuntament amb els futurs Ecoparcs.

ALTRES PROJECTES RELACIONATS: ÀMBIT TRANSPORT

RECOMANACIONS VALORADES
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4.4. Quadre de projectes i recomanacions

Els projectes, projectes relacionats i recomanacions identificats es poden veure en el quadre següent:

SECTORS \ PROGRAMES ENERGIES RENOVABLES -REN- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA -EFI- ESTALVI DE CONSUM -EST- GESTIÓ -GES- REVISIÓ NORMATIVES -LEG- INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ -I&C- EDUCACIÓ -EDU-

• Concessió d'instal·lacions de servei ener-
gètic en edificis públics -Energy Pools-

• Auditories energètiques a les empreses
i aplicació de mesures d'estalvi

RESIDENCIAL
RES

EDIFICIS i INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES
EXTERIORS
PUB

XARXES
XAR

SERVEIS i COMERCIAL
S & C

OFICINES
OFI

TRANSPORT
TRA

GENERAL
GEN

ALTRES PROJ. RELACIONATS

RECOMANACIONS

• Planta Fotovoltaica del Fòrum 2004

• Sistemes fotovoltaics per a grans comerços i altres serveis de
més de 3.500 m2

• Sistemes de captació solar per ACS a poliesportius
• Sistemes solars de mitjana temperatura per calefacció i refri-
geració en superfícies comercials

• Sistemes fotovoltaics per oficines majors de 1.500 m2 a
Barcelona
• Sistemes solars de mitjana temperatura per calefacció i refri-
geració d'oficines

• Potenciació de la bicicleta i anar a peu com a mitjà de transport

• Millora de fusteries i vidres de les finestres
• Millora en els aïllaments dels habitatges actuals
• Calderes d'alt rendiment en habitatges
• Enllumenat de baix consum en habitatges i bones pràctiques d'ús
• Adequació de la massa tèrmica en habitatges nous

• Substitució de lluminàries d'enllumenat públic
• Semàfors de LEDs i millora de l'eficiència energètica
• Instal·lacions ornamentals

• Xarxa urbana de climatització Fòrum 2004
• Xarxa urbana de climatització 22@
• Aprofitament del fred generat a la regasificadora del port per
climatització

• Cogeneració en poliesportius
• Cogeneració en edificis comercials de més de 3.500 m2

• Cogeneració en grans hotels i clíniques

• Cogeneració en edificis d'oficines de més de 4.000 m2

• Adequació de la massa tèrmica en noves oficines

• Implantació de vehicles amb energies més eficients

• Desenvolupar un pla d’Acció per a l’estalvi d’energia i la reduc-
ció de les emissions a l’atmosfera per a zones industrials
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GESTIÓ -GES- REVISIÓ NORMATIVES -LEG- INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ -I&C- EDUCACIÓ -EDU-

• Millorar i actualitzar la gestió energètica de l'enllumenat i edi-
ficis públics
• Estàndards en edificis i instal·lacions municipals
• Programes de gestió energètica pública a escoles i universitats

• Gestió mediambiental del trànsit a Barcelona i desenvolupa-
ment d'un simulador
• Estàndards en flotes municipals

• Agència de l'Energia de Barcelona
• Observatori de l'energia
• Sistemes d'Informació per a la Gestió Energètica -SIGE-
• Promoció amb fabricants d'elements de baix consum i impacte
• Certificació energètica d'edificis
• Medi ambient i salut
• Seguiment d'aplicació de l’ 'Ordenança Solar'

• Revisió dels estàndards energètics en la
construcció d'obra nova i rehabilitació
integral en habitatges

• Informació i comunicació
• Ecoetiqueta energètica
• Pàgina web de l'energia a Barcelona
• Proves pilot d'últimes tecnologies en el
sector energètic i ambiental
• Premis anuals "Nit de l'Energia"

• Energia fotovoltaica a les escoles

• Difusió de continguts pedagògics en
centres educatius
• Promoció de la formació en eficiència i
gestió energètica per a professionals

• Millora de l’eficiència energètica en edi-
ficis residencials

• Revisió dels estàndards energètics en la
construcció d'obra nova i rehabilitació
integral en comerços

• Revisió dels estàndards energètics en la
construcció d'obra nova i rehabilitació
integral en oficines

• Pacte Energètic de Barcelona
• Estàndard energètic per a grans consu-
midors
• Reducció de la contaminació lumínica

• Aprofitament del biogàs de l’Abocador de Residus Municipals del Garraf
• ECOPARCS
• PDI: Pla Director d’Infrastructures; Millora i promoció del transport públic

• PDI Ampliat: Pla Director d’Infrastructures Ampliat [projecte valorat energètic i ambientalment]
• Projecte de futura instal·lació de tractament dels residus municipals
• Revisió dels estàndards energètics en nova construcció i rehabilitació conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i l’Estat espanyol
• Factura elèctrica per origen energètic i cost progressiu de l’energia elèctrica
• Fòrum de col·laboració amb el sector elèctric

Taula 4-2: Matriu de Projectes del PAE més altres projectes
relacionats i recomanacions.
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En aquest capítol es presenten els quadres resum, que permeten tenir una visió més global, i la valoració energètica i

mediambiental de les accions proposades. Aquestes valoracions de l’impacte s’han obtingut, entre d’altres processos, mit-

jançant la utilització del simulador que s’ha construït expressament per a aquest Pla. Es presenten els resultats resumits o

integrats en quadres.

5.1. Nombre de projectes

El Pla proposa 55 projectes. La imputació per sector i tipus de projecte així com si aquest ja s’ha començat a dur a terme (per

part de l’Ajuntament de Barcelona) es pot veure a la taula següent:

Projecte Finalista: Les seves accions són directament valorades en estalvi directe de consum o emissions de gasos contami-

nants.

Projecte Instrumental: Les seves accions són difícilment quantificades, de forma directa, en estalvi de consum o emissions,

però són una eina que en molts casos és molt important o imprescindible pel desenvolupament del projecte o perquè altres

projectes puguin executar-se o implantar amb èxit.

L’agrupació de Projectes per Programa i tipus d’actuació es pot veure en el següent quadre:

5. Valoració i impacte
dels Projectes

Taula 5-1: Relació de projectes pels diferents sectors i 
catalogació. 

SECTOR Finalistes Instrumentals Projectes ja iniciats Sub TOTAL
per l’Ajuntament de projectes

Residencial 4 3 (2) 7

Edific. i Inst. Púb. ext. 6 2 (5) 8

Xarxes 3 1 (3) 4

Serveis i Comercial 5 2 (1) 7

Oficines 2 3 (1) 5

Transport 3 1 (2) 5

General 0 19 (2) 19

TOTAL 23 31 (16) 55

SECTOR Finalistes Instrumentals Projectes ja iniciats Sub TOTAL
per l’Ajuntament de projectes

Energ. Renovables 5 2 (4) 7

Efic. Energètica 13 5 (7) 18

Estalvi consum 1 1 (0) 2

Gestió 3 10 (3) 14

Revisió Legal 0 6 (0) 6

Inform. i comunic. 0 5 (0) 5

Educació 1 2 (2) 3

TOTAL 23 31 (16) 55Taula 5-2: Relació de programes i els projectes associats.

Nombre de Projectes del PAE

Nombre de Projectes del PAE
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5.2. Resum de l’estalvi energètic, reducció d’emissions i impacte dels projectes

A continuació es presenta una taula que agrupa tots els projectes del Pla d’Acció [PAE] de Barcelona (inversions en Euros i en

pessetes), sumant-se als estalvis energètics, de reduccions d’emissions i inversions.

D’altra banda també es presenten els projectes relacionats amb el PAE (tot i que no són estrictament del Pla d’Acció), tant en

l’àmbit de tractament de residus sòlids urbans com en el de transport, i que, juntament amb els projectes del PAE, formen

l’escenari d’Acció Global.

En general, les hipòtesis emprades han estat conservadores, sobretot en l’estimació de resultats en el projectes instrumen-

tals.

48 Pla de Millora Energètica de Barcelona 

N.º Projectes INVERSIÓ INVERSIÓ TOTAL DE INV. COMPROMESA ESTALVI D’ENERGIA * REDUCCIÓ DE CO2eq
TOTAL L’AJUNTAMENT DE BARCELONA AJUNTAMENT

C Projectes PLA d’ACCIÓ PAE 55 667,88 M€ 137,72 M€ 20,6% 59,13 M€ 2.055.021 GJ/any 3,1% 213.095 t/any 3,5%

111.125 Mpts. 22.914 Mpts. 9.838 Mpts.

N.º Projectes INVERSIÓ INVERSIÓ TOTAL INV. COMPROMESA ESTALVI D’ENERGIA REDUCCIÓ DE CO2eq
TOTAL D’ENTITATS PÚBLIQUES ENT. PÚBLIQUES

D Tractament de residus 2 235,56 M€ 222,77 M€ 94,6% 222,77 M€ 0 GJ/any 0,0% 946.303 t/any 15,7%

39.194 Mpts. 37.065 Mpts. 37.065 Mpts.

F Transport PDI 1 3.147,55 M€ 3.147,55 M€ 100% 3.147,55 M€ 693.278 GJ/any 1,04% 65.650 t/any 1,1%

523.709 Mpts. 523.709 Mpts. 523.709 Mpts.

H=C+D+F ESCENARI d’ACCIÓ GLOBAL 58 4.050,99 M€ 3.508,04 M€ 86,6% 3.429,45 M€ 2.748.299 GJ/any 4,14% 1.225.048 t/any 20,3%

674.028 Mpts. 583.688 Mpts. 570.612 Mpts.

Agrupació de Projectes Per Escenaris

Taula 5-3: Resultats més rellevants d’alguns escenaris. 

* Percentatges respecte l’escenari tendencial 
del PMEB al 2010.
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5.3. Estimació de l’impacte de les actuacions

A continuació es presenten una sèrie d’escenaris definits al PMEB. Més endavant es presenten els resultats i efectes que

aquests escenaris poden tenir respecte l’escenari tendencial:

• ESCENARI A: Situació actual. Tots els càlculs de creixement futur es realitzen sobre l’any base (1999). Aquest escena-

ri està calibrat i coincideix amb les dades recopilades en la diagnosi.

• ESCENARI B: Tendencial. És l’escenari tendencial fins l’any 2010 segons les hipòtesis aplicades en aquest Pla [PMEB].

• ESCENARI C: Projectes PAE. En aquest escenari es contempla l’efecte d’estalvi energètic i reducció d’emissions que

tenen el conjunt de projectes del Pla d’Acció per a l’estalvi d’Energia i la reducció de la contaminació a l’atmosfera [PAE]

desenvolupat i conseqüència del PMEB. Aquests projectes es troben descrits al capítol 4.4.

• ESCENARI D: Garraf + Ecoparcs. Aquest escenari només contempla l’efecte que té el tancament (i aprofitament de

biogàs) de l’abocador del Garraf, així com la construcció dels 4 Ecoparcs sense cap altra mesura o projecte aplicat.

• ESCENARI E: D + Futura Planta de tractament de RSU. Aquest escenari implica, a més a més de tancar l’abocador del

Garraf i construir els Ecoparcs (escenari D), una nova instal·lació de tractament de residus sòlids urbans que assumeixi

el creixement de residus 2006-2010 (recomanació d’aquest Pla a la vista del creixement del volum de residus fins l’any

2010, considerant que el Pla de Residus actual té l’horitzó al 2006), avaluada com si fos una Instal·lació d’Ecoparc amb

generació elèctrica mitjançant la metanització, capaç d’absorbir tots els residus que els futurs Ecoparcs no poden absor-

bir i que l’abocador del Garraf rebia abans de ser tancat.

• ESCENARI F: PDI. En aquest escenari se simula aïlladament l’efecte del Pla Director d’Infrastructures [PDI] que ja està

aprovat.

• ESCENARI G: PDI + PDI Ampliat. Es fa una recomanació, en aquest Pla, de realitzar actuacions complementaries al PDI

per intentar absorbir tota la demanda creixent de desplaçaments esperada pel 2010 mitjançant el transport públic. Tot

i que és molt difícil absorbir el 100% del futur augment de mobilitat en transport públic, aquí es treballa amb aquesta

tesi, que s’anomena: "Escenari de transport de màxims".

• ESCENARI d’ACCIÓ GLOBAL - ESCENARI H: C + D + F. És un escenari composat pels escenaris de projectes del PAE [C],

més l’escenari de Garraf+Ecoparcs [D], més l’escenari de PDI [F]. Es considera que aquest és l’escenari més probable si

es duen a terme totes les actuacions del Pla d’Acció [PAE], ja que els escenaris D i F ja estan en marxa.

• ESCENARI I: C + E + F. És un escenari format pels escenaris de projectes del PAE [C], més l’escenari de

Garraf+Ecoparcs+futura planta de RSU [E], més l’escenari de PDI [F]. Aquest és un escenari altament recomanat per

aquest Pla degut a que comporta el tractament adequat (des del punt de vista ambiental) del 100% dels residus sòlids

urbans generats a la ciutat de Barcelona.

• ESCENARI OBJECTIU - ESCENARI J: C + E + G. És un escenari de màxims, composat pels escenaris de projectes del PAE

[C], més l’escenari de Garraf+Ecoparcs+futura planta de RSU [E], més l’escenari de màxim de transports PDI+PDI Ampliat

[G]. Aquest és un escenari també altament recomanat per aquest Pla degut a que comporta el tractament adequat (des

del punt de vista ambiental) del 100% dels residus sòlids urbans generats a la ciutat de Barcelona i un creixement de la

mobilitat de la ciutat fent una aposta màxima pel transport públic. En tot cas és un escenari difícilment assolible.

A les gràfiques que hi ha a continuació (que són les sortides del simulador d’aquest Pla realitzades amb la hipòtesis de mix

elèctric català), es pot mostrar l’efecte de diferents escenaris comentats i l’aplicació dels projectes contemplats en el Pla -

segons totes les seves hipòtesis – i el seu comportament anual.
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Consum total d’energia (2010)

Històric de Consum

*Industrial i altres contempla els sectors:
- Sector industrial

- Magatzem, fàbriques i tallers
- Zona portuària

- Garatges i aparcaments
- Sales culturals i de festa

- Hospitals i sanatoris
- Biblioteques

- Edificis d’usos singulars
- altres...

**Petroli automoció:
- Contempla el consum exclusivament de benzina i gasoil

per automoció. El consum de GLP i Electricitat per trans-
port està inclòs en "Resta de Sectors"

A = Situació actual 50.657.178 33,65

B = Tendencial 66.531.675 43,67

C = Projectes PAE 64.476.654 42,33

D = Garraf+ECOPARCS 66.531.675 43,67

E = D+futura planta tract. RSU 66.531.675 43,67

F = PDI 65.836.813 43,22

G = PDI+PDI ampliat 63.642.583 41,78

ESCENARI d’Acció Global: H = C+D+F 63.783.376 41,87

I = C+E+F 63.783.376 41,87

ESCENARI OBJETIU: J = C+E+G 61.590.208 40,43

GJ / año GJ / càp

Consum Total (2010) Consum per càp (2010)

Taula 5-4: Consum d’energia segons diferents escenaris.

Fig. 5-1: Històric de consum energètic.
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A = Situació actual 0,00% 0,00%

B = Tendencial 31,33% 2,51%

C = Projectes PAE 27,27% 2,22%

D = Garraf+ECOPARCS 31,33% 2,51%

E = D+Futura Planta Tract. RSU 31,33% 2,51%

F = PDI 29,96% 2,41%

G = PDI+PDI Ampliat 25,63% 2,10%

ESCENARI d’ACCIÓ GLOBAL: H = C+D+F 25,91% 2,12%

I = C+E+F 25,91% 2,12%

ESCENARI OBJECTIU: J = C+E+G 21,58% 1,79%

Total Mitjana Anual

Evolució Consum Energètic

increment de Consum Energètic 1999-2010

Fig. 5-2: Evolució del consum energètic:
1987-1999 dades reals,
2000-2010 previsions diferents escenaris.

Taula 5-5: Increment percentual de consum energètic
entre 1999 i 2010.

TRONJA_ORIG_CATresum  23/7/03 17.36  Página 51



52 Pla de Millora Energètica de Barcelona 

Històric d’Emissions

Emissions totals de CO2 equivalent (2010) (només mix català)

*Industrial i altres contempla els sectors:
- Sector industrial

- Magatzem, fàbriques i tallers
- Zona portuària

- Garatges i aparcaments
- Sales culturals i de festa

- Hospitals i sanatoris
- Biblioteques

- Edificis d’usos singulars
- altres...

**Petroli automoció:
- Contempla el consum exclusivament de benzina i gasoil

per automoció. El consum de GLP i Electricitat per trans-
port està inclòs en "Resta de Sectors"

A = Situació actual 50.657.178 33,65

B = Tendencial 66.531.675 43,67

C = Projectes PAE 64.476.654 42,33

D = Garraf+ECOPARCS 66.531.675 43,67

E = D+futura planta tract. RSU 66.531.675 43,67

F = PDI 65.836.813 43,22

G = PDI+PDI ampliat 63.642.583 41,78

ESCENARI d’Acció Global: H = C+D+F 63.783.376 41,87

I = C+E+F 63.783.376 41,87

ESCENARI OBJETIU: J = C+E+G 61.590.208 40,43

Consum Total (2010) Consum per càp. (2010)

Taula 5-6: Consum d’energia segons diferents escenaris.

Fig. 5-3: Evolució d’emissions de CO2eq.
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A = Situació actual 0,00% 0,00%

B = Tendencial 31,33% 2,51%

C = Projectes PAE 27,27% 2,22%

D = Garraf+ECOPARCS 31,33% 2,51%

E = D+Futura Planta Tract. RSU 31,33% 2,51%

F = PDI 29,96% 2,41%

G = PDI+PDI Ampliat 25,63% 2,10%

ESCENARI d’ACCIÓ GLOBAL: H = C+D+F 25,91% 2,12%

I = C+E+F 25,91% 2,12%

ESCENARI OBJECTIU: J = C+E+G 21,58% 1,79%

Total Mitjana Anual

Evolució d’Emissions de CO2 equivalent

increment d’Emissions CO2 equivalent 1999-2010

Fig. 5-4: Evolució del consum energètic:
1987-1999 dades reals,
2000-2010 previsions diferents escenaris.

Taula 5-7: Increment percentual de consum 
energètic entre 1999 i 2010.

5.4. Anàlisi de resultats

Avaluació Energètica

Després de les simulacions i anàlisi dels diferents escenaris, s’ha definit com a escenari de treball aquell que considera un

creixement econòmic mitjà del 2,8%, o un 35,5% del creixement acumulat pel període 1999-2010 o sigui, sense crisi econò-

mica. En termes del consum d’energia s’ha avaluat el comportament tendencial, incorporant-hi canvis tecnològics compre-

sos com ‘business as usual‘ porta a un increment del consum del 31,3% en el mateix període. Això comporta un augment del

consum per càpita de 33,65 GJ/any a 43,67 GJ/any. Sota aquest escenari s’arriba a una elasticitat de 0,87, superior a la de

la dècada passada, que va ser de 0,78 (es recorda que interessa aconseguir una elasticitat petita). En aquest escenari el crei-

xement de la ciutat està clarament vinculat al creixement del consum d’energia i de la contaminació atmosfèrica.
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L’escenari considerat factible [escenari d’Acció Global] és el que contempla les accions del Pla d’Acció [PAE], sumant-hi el

Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals i el Pla Director d’Infrastructures, arribant-se a un increment del con-

sum de 25,9% en el període 1999-2010, és a dir, un consum de 41,87 GJ/càpita i any. Aquest escenari dóna una reducció

del consum energètic d’un 4,14% o 2,75 PJ respecte el tendencial 2010 [aquest estalvi és equivalent al consum energètic

d’un municipi d’aproximadament 80.000 habitants]. L’escenari d’Acció Global també indueix a una generació elèctrica de

148,7 GWh l’any mitjançant instal·lacions de petita escala (cogeneració i renovables) distribuïdes dins de Barcelona.

Sota aquest escenari s’arriba a una elasticitat de 0,72, considerablement inferior al de la dècada passada i encara més al de

l’escenari tendencial. Aquest comportament de la ciutat com a sistema consumidor d’energia seria molt desitjable ja que

comporta una desvinculació progressiva del creixement econòmic amb el consum energètic. La intensitat energètica final a

l’any 2010 sota aquest escenari arriba a 1.184,66 kJ/Euro de PIB (en Euros constants l’any 1999), o sigui, una reducció d’un

8,2% respecte la mitjana de la dècada anterior. En termes anuals, la intensitat aniria reduint-se un 0,85%. La reducció resul-

tant queda a prop de l’objectiu europeu de millora anual de la intensitat energètica final d’un 1%, objectiu que s’ha plante-

jat pel període 1998-2010 (COM[1998] 246 final).

El Pla d’Acció [PAE] fa una aposta seriosa per aprofitar el màxim del potencial de les energies renovables disponibles a la ciu-

tat. Els dos tipus d’energia disponibles són els residus orgànics com a matèria primera per fer biogàs i l’energia solar.

L’Ajuntament va ser pioner en l’aprofitament d’energia solar tèrmica; el Pla reforça la implantació d’aquesta tecnologia afe-

gint-hi una forta aposta per la tecnologia fotovoltaica. 

La previsió del Pla es pot quantificar en la següent aportació d’energies renovables: 

• La generació elèctrica de 341.800 GJ/any a partir de biogàs.

• La generació elèctrica de 58.000 GJ/any amb tecnologia fotovoltaica, amb una potència pic de 14,14 MWp. Aquesta

potència es divideix en 11,44 MWp en el sector oficines; 1,1 MWp en comerços; 0,25 MWp a les escoles i la planta cen-

tralitzada del Fòrum 2004 de 1,35 MWp.

• La implantació de 96.300 m2 de captadors solars tèrmics amb una generació tèrmica de 280.000 GJ/any. 

Amb aquestes instal·lacions Barcelona es convertiria en una de les ciutats amb més energia solar aprofitada i disposaria d’un

total de 679.800 GJ/any de fonts renovables, que representa un 1,1% de la despesa energètica de la ciutat a l’any 2010. Els

objectius proposats per aprofitament d’energies renovables apunten en la mateixa direcció del ‘Plan de Fomento de las

Energías Renovables en España’ promogut pel Govern espanyol. El Pla estatal preveu per a Catalunya uns 539.500 m2 de cap-

tadors solars tèrmics i uns 16,5 MWp fotovoltaics. En el cas d’acomplir al 100% el PAE, s’arribarà a complir un 18% del Pla

estatal per captadors tèrmics i un 95% per la tecnologia fotovoltaica.

Dins el Pla no s’ha contemplat l’opció de producció de biocombustibles degut al fet que es tracta d’una opció externa a les

fronteres del Pla (Barcelona) i per tant es tractaria d’una estratègia o acció fora de les competències territorials d’aquest.
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Habitatge 3,22% respecte el sector habitatge

Terciari 4,05% respecte el sector terciari

Serveis i edificis municipals 39,19% respecte el sector municipal

Transports 3,32% respecte el sector transport

Estalvi mitjà 4,14% respecte el TOTAL de la ciutat

Estalvi d'energia per sectors

Taula 5-8: Escenari d’Acció Global: PAE + PDI + PMGRM,
estalvi d’energia per sectors respecte al consum sectorial

previst per l’any 2010.
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Entre els dos escenaris exposats –“tendencial” i “Pla d’Acció Global”, no es produeix un canvi modal significatiu de tipus d’e-

nergia final utilitzada. L’energia final més utilitzada segueix sent l’energia elèctrica amb un 41 a 42% (actualment el 41%),

seguida pel gas canalitzat amb un 28% (actualment 25%) i petroli amb un 28 a 29% (actualment 31%); finalment els GLP es

queden en un 1,6% respecte al 3% actual.

L’escenari considerat com a “Objectiu” és el que contempla les accions del Pla, sumant-hi el Programa Metropolità de Gestió

de Residus Municipals i afegint-li un Ecoparc més pel tractament de residus (a partir de la finalització de l’actual Pla de resi-

dus), i el Pla Director d’Infrastructures ampliat. Sota aquest conjunt d’hipòtesis s’arriba a un increment del consum d’energia

del 21,58% a l’any 2010; en termes del consum per càpita això és 40,43 GJ/càpita.any. L’estalvi d’energia respecte l’escenari

tendencial és de 4,94 PJ. Aquest és un escenari de màxims dins la realitat, assolible amb dificultat en la seva totalitat.

Sota aquest escenari es produeix un canvi modal d’energia final, però tampoc massa significatiu: l’electricitat puja un 44%,

el gas canalitzat un 29%, el GLP es queda quasi sense variació (1,7%) i el petroli es redueix fins a un 25%.

A = Situació actual 50.657.178 0,00% 0,00% 33,65 1279,50

B = Tendencial 66.531.675 31,33% 2,51% 43,67 1236,24

C = Projectes PAE 64.476.654 27,27% 2,22% 42,33 1197,98

D = Garraf+ECOPARCS 66.531.675 31,33% 2,51% 43,67 1236,24

E = D+Futura Planta Tract. RSU 66.531.675 31,33% 2,51% 43,67 1236,25

F = PDI 65.836.813 29,96% 2,41% 43,22 7,27

G = PDI+PDI Ampliat 63.642.583 25,63% 2,10% 41,78 1183,00

ESCENARI d'ACCIÓ GLOBAL: H = C+D+F 63.783.376 25,91% 2,12% 41,87 1184,67

I = C+E+F 63.783.376 25,91% 2,12% 41,87 7,05

ESCENARI OBJECTIU: J = C+E+G 61.590.208 21,58% 1,79% 40,43 1144,73

ESCENARI SOSTRE de BCN: Z 54.589.484 7,76% 0,68% 35,84 1013,29
Taula 5-9: Comparació de resultats obtinguts pels diferents
escenaris.

GJ / any Total Mitjana Anual GJ / càp.any kJ /€-PIB

Escenari consum total % increment consum Intensitat
respecte 1999-2010 per càpita energètica final

Actual 1999 Escenari Tendencial

Escenari Pla d’Acció Global Escenari objectiu

Fig. 5-5: Distribució del consum d’energia final per fonts
d’energia pels diferents escenaris.
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Per poder avaluar el significat del Pla en el context de l’estat tecnològic així com dins de la realitat de la ciutat, es va simular

un escenari de potencial tecnològic o sostre tecnològic dels projectes del Pla. Contempla l’aplicació dels mateixos projectes

ja proposats dins del Pla d’Acció però aplicant-hi una implantació màxima. Cal dir que, en tot moment, per a la confecció d’a-

quest escenari [PAE_SOSTRE], s’han fet hipòtesis coherents i amb límits o restriccions lògiques. Això significa que no s’ha

aplicat simplement el 100% d’implantació per a tots els projectes, ja que es pot acabar elaborant un escenari utòpic i con-

tradictori amb les limitacions físiques. L’escenari sostre elaborat passa a ser un escenari realitzable físicament però amb un

alt grau de complexitat i amb una gran inversió que el fan ser assolible amb enorme dificultat per la seva aplicació.

Tanmateix, l’escenari PAE_SOSTRE, juntament amb les hipòtesis de transport [PDI + PDI_ampliat] i de residus [Tancament del

Garraf + Ecoparcs + projecte de futura instal·lació de tractament de residus Municipals] configuren l’escenari ‘SOSTRE de

BCN’, implicant un estalvi energètic de 11,94 PJ, situant el consum per càpita de l’any 2010 a 35,84 GJ, una xifra lleugera-

ment superior a la situació actual.

La comparació de l’escenari PAE amb l’escenari PAE_SOSTRE indica que el Pla d’Acció realitza un 22,7% de l’estalvi avaluat

com el màxim tecnològic. 

Fent una anàlisi del canvi de l’escenari tendencial i del canvi degut a les actuacions en el tipus de font energètica utilitzat pel

conjunt de tipologies definides en aquest Pla (sense el sector ‘Altres’),  a la Fig. 5-6 es reflecteix com l’escenari tendencial al

2010 fa incrementar el pes del consum de gas natural i electricitat en detriment de la importància del consum de benzina,

GLP i energia solar tèrmica.

La diferència existent entre els percentatges de les figures Fig. 5-5 i Fig. 5-6 és degut a que a les primeres està comptabilit-

zat el consum de tota la ciutat, mentre que en les segones només es contempla el consum de les tipologies estudiades en el

Pla (sense el sector ‘Altres’) el que implica sobretot, un augment del pes del consum elèctric.

L’escenari d’Acció Global actua directament sobre un canvi de fonts energètiques, reduint-se novament la proporció de ben-

zina i augmentant-ne la solar tèrmica i climatització (aquesta última mitjançant els sistemes de cogeneració o trigeneració).

També queda reflectit com, en el mix elèctric només de Barcelona12, hi ha una part molt més important de procedència reno-

vable (mitjançant energia fotovoltaica i de generació elèctrica amb biogàs produïda pels RSU), passant del 0,01 per mil al

2% en energia elèctrica12: una forta aposta per l’eficiència energètica i les energies renovables.

Finalment, l’escenari Objectiu, que contempla una forta incidència sobre el sector de transports (amb el projecte: PDI

Ampliat) i una forta aposta pel tractament de la totalitat dels residus (amb el projecte: Futura planta de RSU) implica una res-

posta, del conjunt de la ciutat, que fa reduir el pes de gasoil sobre el total de la ciutat, augmentant la importància de l’elec-

Inversió TOTAL [M€] 666,88 13.443,52 5% 4.050,99

Estalvi energètic [GJ/any] 2.055.021 9.055.745 22,7% 4.941.467 11.942.191 41,4%

Generació elèctrica [MWh/any] 53.787 114.664 46,9% 171.891 232.768 73,8%

Reducció d’emissions [t CO2eq/any] 213.095 626.184 34% 1.826.642 2.239.731 81,6%

TIR [a Euros constants] 4,44% -4,23%

PAE PAE_SOSTRE % I sobre II Escenari Escenari % III sobre IV
[Escenari C] Objectiu [Esc. J] SOSTRE de BCN

I II III IV

Taula 5-10: Comparació entre els resultats dels escenaris
Sostre, l’escenari Objectiu i PAE.

12 Només per la generació elèctrica de Barcelona (per detectar millor els canvis produïts per actuacions endògenes).
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tricitat i del gas natural (energies més netes que el gasoil tant des del punt de vista d’emissions primàries com de gasos d’e-

fecte hivernacle). Al mateix temps, s’incrementa encara molt més la proporció d’energia elèctrica procedent d’energies reno-

vables (del 2% al 2,5% 12). 

Avaluació mediambiental

Barcelona, després d’aquest estudi global dels fluxos energètics i de contaminants atmosfèrics a la ciutat, es mostra com una ciu-

tat amb uns índex de consum i emissions per càpita inferiors als d’altres ciutats europees de grandària similar. Això, per una

banda, és positiu perquè es pot dir que actualment Barcelona és una ciutat més neta i eficient però, per una altra banda, implica

que per reduir una mateixa quantitat d’emissions de gasos contaminants es requereix un esforç molt major que en d’altres ciu-

tats. En diverses ciutats, sobretot d’Alemanya, s’han fet esforços en l’última dècada per reduir les emissions de GHG i, així i tot,

les seves emissions, en termes absoluts, estan molt per sobre de les de Barcelona. La taula següent mostra amb xifres aquest fet:

Es veu clarament a la Taula 5-7 com les ciutats que són de l’antiga RDA tenen major facilitat per reduir emissions contami-

nants, degut a la substitució de tecnologies molt antigues per d’altres de noves. En les ciutats més desenvolupades tec-

nològicament, la millora ambiental implica efectuar un sobreesforç d’actuacions que moltes vegades no suposaran el mateix

ordre d’estalvi com en ciutats amb tecnologies més antigues.

5. Valoració i Impacte dels Projectes 57

Fig. 5-6: Representació de la importància de les fonts
energètiques en el consum de totes les tipologies definides
en el PMEB sota diferents escenaris. 

* percentatges només per la generació elèctrica de
Barcelona (per detectar millor els canvis produïts per
actuacions endògenes).

Ciutat Període Reducció t CO2eq / càp

Taula 5-11: Reducció de gasos d’efecte hivernacle en
d’altres ciutats.

BERLIN 1990 – 1997 14% 9,2 ➾ 7,94

HANNOVER 1990 – 1997 5,1% 11,3 ➾ 10,8

MUNIC 1987 – 1994 5.3% 6,12 ➾ 5,8

FRANKFURT 1987 – 1995 1,7% 14,33 ➾ 14,06

LEIPZIG 1990 – 1998 40,5% 16,2 ➾ 8,95

BARCELONA 3,14 (Mix català)

4,43 (Mix espanyol)

A = Situació actual B = Tendencial

Escenari d’Acció Global: H=C+D+F Escenari Objectiu: J=C+E+G
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A la taula següent es mostren resultats comparatius de les emissions de gasos efecte hivernacle, segons diferents escenaris

d’actuació.

Sota l’escenari tendencial l’emissió de gasos d’efecte hivernacle puja un 27% fins al 2010 respecte l’any de referència i dóna unes

emissions de 3,96 tones de CO2eq/càpita i any. En termes absoluts això és 6,03 milions de tones de CO2 equivalent a l’any.

A l’escenari considerat com a Escenari d’Acció Global (l’escenari d’actuació contempla les accions del Pla, sumant-hi el

Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals i el Pla Director d’Infrastructures) l’emissió de gasos d’efecte hiver-

nacle es manté als nivells actuals de 4,8 milions de tones de CO2 equivalent o 3,15 tones de CO2eq/càpita i any. Respecte

l’escenari tendencial la reducció d’emissions és del 20,3% a l’any 2010.

En l’escenari Objectiu, la contaminació atmosfèrica arriba a reduir-se un 30,3% (incloent-hi la desgasificació de l’abocador

del Garraf) respecte el tendencial del 2010, resultant en unes 2,76 tones de CO2eq/càpita.

Sota la hipòtesi de potencial tecnològic anomenada ‘SOSTRE de BCN’ s’arriba a una reducció d’emissions d’un 37% respec-

te l’escenari tendencial 2010. En termes d’emissió per càpita això es tradueix en 2,49 tones de CO2. 

En relació als compromisos internacionals recolzats per la ciutat de Barcelona (Heidelberg i Klimabündnis), un objectiu més

realista és mantenir el baix nivell d’emissions per càpita o intentar baixar les emissions de gasos d’efecte hivernacle sota les

3 tones de CO2eq/càpita i any. La condició necessària per arribar a aquest nivell és seguir implantant instal·lacions d’ade-

quat tractament de residus més enllà del 2006, que és quan s’acaba l’actual PMGRM. L’objectiu de 3 tones de CO2eq/càpi-

ta i any segueix sent molt ambiciós tenint en compte que anirà acompanyat de canvis desfavorables en el mix elèctric i un

significatiu augment en la demanda de mobilitat. Assolir el llistó de 3 tones de CO2eq/càpita i any convertiria la ciutat en

una metròpoli capdavantera en termes de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

En el cas de no actuar, la bona situació de Barcelona se’n pot veure afectada. És per aquest motiu que s’han d’impulsar les

accions necessàries per mantenir els bons nivells actuals i millorar-los tant com sigui possible.

Avaluació econòmica

El cost total del Pla d’Acció s’ha avaluat en 667,88 milions d’Euros (111.125 milions de pessetes). Es considera que un 5,8%

podrien ser d’ajuts de tercers. Si es consideren només els Projectes relacionats, aquells que tenen com a objectius princi-
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A = Situació actual 4.732.360 0,00% 0,00% 3,14

B = Tendencial 6.030.897 27,44% 2,23% 3,96

C = Projectes PAE 5.817.802 22,93% 1,89% 3,82

D = Garraf+ECOPARCS 4.984.192 5,32% 0,47% 3,27

E = D+Futura Planta Tract. RSU 4.573.265 -3,36% -0,31% 3,00

F = PDI 5.965.247 26,05% 2,13% 3,92

G = PDI+PDI Ampliat 5.774.522 22,02% 1,83% 3,79

ESCENARI d'ACCIÓ GLOBAL: H = C+D+F 4.805.849 1,55% 0,14% 3,15

I = C+E+F 4.394.862 -7,13% -0,67% 2,89

ESCENARI OBJECTIU: J = C+E+G 4.204.255 -11,16% -1,07% 2,76

ESCENARI SOSTRE de BCN: Z 3.791.166 -19,89% -2,00% 2,49

Escenari Emissions % Increment respecte 1999-2010 Emissions per càpita
t CO2eq/any Total Mitjana Anual t CO2eq/càp. i any

Taula 5-12: Comparació d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle obtinguts pels diferents escenaris.
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pals el tractament de residus i la mobilitat, però que tenen un impacte fonamental en els temes de medi ambient i energè-

tics, la inversió associada és de 3.383,12 milions d’Euros (562.903 milions de pessetes).

La inversió total per a l’escenari d’Acció Global: H ( Projectes del Pla, tancament del Garraf i tractament de Residus en

Ecoparcs i Implantació del PDI ) és de 4.050,99 milions d’Euros (674.028 milions de pessetes).

La rendibilitat global dels Projectes del PAE en termes de la taxa interna de rendiment - TIR-, considerant Euros constants i

només els efectes d’estalvi o nova generació energètica, està en un 4,44%.

Per tal de veure quin és el benefici i cost marginal en incrementar les inversions, s’ha estudiat l’escenari de potencial tec-

nològic anomenat PAE_SOSTRE, és a dir, ampliar els objectius en els projectes, passant a ser projectes de màxims. Com ja

s’ha dit, per a la realització d’aquest escenari s’han fet hipòtesis coherents i amb restriccions lògiques. L’escenari sostre ela-

borat passa a ser un escenari realitzable físicament però amb un alt grau de complexitat i amb una inversió enorme que el

fan ser una fita límit i quasi impossible d’aconseguir. Com a comentari general val a dir que els Projectes PAE requereixen

unes inversions de 13.443,55 milions d’Euros a Barcelona. La TIR seria evidentment negativa, del - 4,23%.

En referència a l’escenari escollit (escenari d’acció Global), i en comparació amb l’escenari PAE_SOSTRE, realitzant una inver-

sió del 5% del SOSTRE dels projectes del Pla, s’obté un estalvi energètic del 22,7% i una reducció en emissions de pràctica-

ment el 34% respecte a l'escenari sostre.

A mesura que les inversions s’apropen al sostre s’obtenen menys beneficis energètics i ambientals per unitat d’inversió efec-

tuada, això vol dir que cada cop és més difícil aconseguir resultats rendibles, per tant, sembla raonable proposar un desen-

volupament dels projectes fins als nivells marcats en el PAE.

S’ha fet una avaluació del cost que suposa estalviar una tona de CO2 equivalent. Els resultats per sector i totals són els de

la següent taula:

És rellevant com el cost d’estalviar una tona de CO2 equivalent a l’atmosfera és relativament petit en el sector de tractament

dels residus comparat amb les altres actuacions, que estalvien emissions a l’atmosfera d’una manera més indirecta (mit-

jançant l’estalvi energètic).

RESIDENCIAL 38.000 228,38

EDIFICIS i INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES 75.000 450,76

XARXES 36.000 216,36

SERVEIS i COMERCIAL 40.000 240,40

OFICINES 43.000 258,43

TRANSPORT 180.000 1.081,82

GENERAL 45.000 270,46

SUBTOTAL Projectes PAE 44.000 264,45

Proj. Relacionats – Tractament de residus 3.000 18,30

Proj. Relacionats – Transport 86.000 516,87

SUBTOTAL ESCENARI d’ACCIÓ GLOBAL 30.000 180,30

SECTOR Pessetes per t CO2eq Euros per t CO2eq 
reduïda13 reduïda

Taula 5-13: Cost per estalviar una tona de CO2 equivalent.

13 Es té en compte per aquest càlcul la vida útil dels projectes.

TRONJA_ORIG_CATresum  23/7/03 17.36  Página 59



TRONJA_ORIG_CATresum  23/7/03 17.36  Página 60



6. Resum i Conclusions 61

El Pla exposat en aquest document té un àmbit acotat al municipi de Barcelona, s’ha fet amb un horitzó de 10 anys, té com

a referència les inquietuds exposades al Llibre Verd Cap a una Estratègia Europea per Seguretat d’Aprovisionament

[COM(2000) 769] i s’alinea amb els objectius de la CE d’arribar fins al 12 % de contribució d’energies renovables l'any 2010. 

El consum energètic i el seu impacte ambiental és una de les qüestions més actuals de la nostra societat; és per aquest motiu

que a nivell internacional s’està fent un esforç important per desenvolupar noves tecnologies i noves fonts d’energia. Una de

les tasques d’aquest Pla és, precisament, la de preparar la ciutat tècnicament i culturalment per aquests canvis tecnològics

així com impulsar les transferències tecnològiques en tots els àmbits d’activitats econòmiques.

La capacitat d’actuació dels Ajuntaments en l’entorn energètic ve condicionada pel grau, qualitat i diversitat d’activitats que

es desenvolupen en el seu terme, també per efectes externs, com poden ser l’evolució tecnològica, la disponibilitat i costos

de fonts energètiques locals i internacionals i, de manera molt important, pels òrgans reguladors o institucions de control

del mercat. En el cas de Barcelona, la capacitat de generació amb fonts pròpies és molt limitat, les competències de distri-

bució i comercialització estan en mans de companyies i la regulació, bàsicament, en altres organismes públics.

L’Ajuntament de Barcelona ha elaborat aquest Pla de Millora Energètica de Barcelona [PMEB], en què s’hi inclou un Pla

d’Acció amb projectes: Pla d’Acció per a l’estalvi d’Energia i la reducció de les emissions a l’atmosfera [PAE], que són un com-

promís municipal, i unes Recomanacions a tercers per aquelles actuacions necessàries que queden fora de la seva com-

petència. Aquest Pla dóna plena cobertura a les possibilitats d’actuació municipal per impulsar el model de ciutat sosteni-

ble, amb els objectius de reduir l’impacte de contaminació atmosfèrica i el consum d’energies no renovables a través de:

• El coneixement de les necessitats i alternatives d’actuació.

• El compromís d’actuació, com a gran consumidor. 

• Incidir en la regulació de nous elements que requereixin menor consum d’energia, dins del marc de les competències

locals.

• Promoure el transport públic.

• Impulsar l’estalvi i el consum d’energies renovables, impulsant la major capacitat de generació possible d’energies

renovables a la ciutat.

• Promoure la disponibilitat i l’ús de tecnologies, equips, sistemes i serveis més eficients i de qualitat a Barcelona

• Promoure un canvi de cultura en l’ús de l’energia.

El PMEB, com a eina de planificació i seguiment, haurà de tenir revisions periòdiques que perfilin les actuacions, el posin al

dia i l’adaptin als canvis externs que es vagin produint, tant en el sector com en el desenvolupament de la ciutat. Com a exem-

ple es pot comentar un dels factors externs més important a considerar: el mix elèctric. Si considerem les variacions de la

composició del mix català, on la futura reducció de l’aportació de l’energia nuclear per d’altres tipus de fonts d’energies fòs-

sils seran predominants respecte a les renovables, és evident que tendirà a empitjorar les emissions associades imputables

al consum de la Ciutat. Si es treballa amb el mix espanyol, degut al pes inferior del sector nuclear, la situació tendencial en

les emissions imputables al consum de la ciutat sempre seran millors que en el cas anterior. Cap d'aquestes situacions, però,

depenen de Barcelona. 

Tal com s’ha comentat a l’apartat de la diagnosi, la situació de consums i emissions a Barcelona es pot considerar de les més

eficients, això també ens indica que els costos tecnològics, d’implantació de serveis i econòmics associats a les millores dels

factors d’emissió seran més grans que en d’altres ciutats. La implantació dels Projectes previstos en l’horitzó dels 10 anys

vindrà modulada per aquests costos, per l’estalvi que produeixi cada mesura i les perspectives de benefici de mercat, que

6. Resum i
Conclusions
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no estan lligades només a l’estalvi. És a dir, aniran lligades al rendiment econòmic i mediambiental. En aquest punt incideix

de manera molt important l’evolució del cost de l’energia i la capacitat del ciutadà per poder escollir la procedència del sub-

ministrament.

Després de simular i analitzar els diferents escenaris s’ha vist que el comportament tendencial, suposant-hi un creixement

econòmic del 2,8% i incorporant-hi canvis tecnològics compresos com ‘business as usual‘, porta a un increment del consum

del 31,3% en el període 1999-2010. Això comporta un augment del consum per càpita de 33,65 GJ/any a 43,67 GJ/any. En

termes d’emissions de gasos d’efecte hivernacle això representa un increment de 27% fins al 2010, o 3,96 tones de CO2
equivalent per càpita i any. 

L’escenari que es considera factible de partida [escenari d’Acció Global] és el que contempla les accions del Pla d’Acció [PAE],

afegint-hi les del Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals i les previstes en el Pla Director d’Infrastructures. Amb

aquestes actuacions s’arriba a un increment del consum de 25,9% en el període 1999-2010, és a dir, a un consum de 41,87

GJ/càpita i any. L’emissió de gasos d’efecte hivernacle es manté als nivells de 3,15 tones de CO2eq/ càpita i any. Aquest esce-

nari dóna una reducció del consum energètic d’un 4,14% respecte l’escenari tendencial 2010, una generació elèctrica de

148,7 GWh l’any mitjançant instal·lacions de petita escala (cogeneració i renovables) distribuïdes dins de Barcelona i una

reducció d’emissions del 20,3% l’any 2010 respecte l’escenari tendencial 2010. Sota aquest escenari s’arriba a una elastici-

tat de 0,72, considerablement inferior a la de la dècada passada i encara més a la de l’escenari tendencial.

L’escenari considerat com a objectiu és el que contempla les accions del Pla [PAE], sumant-hi el Programa Metropolità de

Gestió de Residus Municipals afegint-li un Ecoparc més –per poder tractar correctament els increments en generació de resi-

dus més enllà del 2006– i el Pla Director d’Infrastructures ampliat. Sota aquest conjunt d’hipòtesis s’arriba a un increment

del consum d’energia del 21,58% l’any 2010; en termes del consum per càpita això és 40,43 GJ/càpita.any. En aquest esce-

nari la contaminació atmosfèrica arriba a reduir-se un 30,3% (incloent-hi la desgasificació de l’abocador del Garraf) respec-

te el tendencial del 2010, quedant en unes 2,76 tones de CO2eq/càpita. Aquest és un escenari de màxims pel que fa referèn-

cia al transport, difícil d’assolir en la seva totalitat, però és el que ha de marcar les tendències d’actuació. El Pla vol subrat-

llar la importància ambiental d’aquestes dues actuacions.

El Pla d’Acció fa una aposta seriosa per aprofitar al màxim el potencial d’energies renovables disponibles a la ciutat. Els dos

tipus d’energia disponibles són els residus orgànics com a matèria primera per fer biogàs i l’energia solar. L’Ajuntament va

ser pioner en l’aprofitament d’energia solar tèrmica; el Pla reforça la implantació d’aquesta tecnologia afegint-hi una forta

aposta per la tecnologia fotovoltaica. 

La previsió del pla es pot quantificar en la següent aportació d’energies renovables: 

•La generació elèctrica de 341.800 GJ/any a partir de biogàs.

• La generació elèctrica de 58.000 GJ/any amb tecnologia fotovoltaica, amb una potencia pic de 14,14 MW.

• La implantació de 96.300 m2 de captadors solars tèrmics amb una generació tèrmica de 280.000 GJ/any.

Amb aquestes instal·lacions, Barcelona es convertiria en una de les ciutats amb més energia solar aprofitada. 

Els objectius proposats per aprofitament d’energies renovables apunten a la mateixa direcció que el ‘Plan de Fomento de las

Energías Renovables en España’ promogut pel Govern espanyol. El Pla estatal preveu per a Catalunya uns 539.500 m2 de cap-

tadors solar tèrmics i uns 16,5 MWp de fotovoltaics. En cas de complir el 100% del PAE, també s’arribarà al 18% del Pla esta-

tal per captadors tèrmics i un 95% per la tecnologia fotovoltaica. 
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En relació als compromisos internacionals, un objectiu realista és el de mantenir el baix nivell d’emissions per càpita o inten-

tar baixar les emissions de gasos d’efecte hivernacle per sota de les 3 tones de CO2eq/càpita i any. Aquest objectiu segueix

sent molt ambiciós tenint en compte que anirà acompanyat de canvis desfavorables en el mix elèctric i un significatiu aug-

ment en la demanda de mobilitat. La condició necessària per arribar a aquest nivell és seguir implantant instal·lacions d’a-

dequat tractament de residus més enllà del 2006, que és quan s’acaba l’actual PMGRM. El d’assolir el llistó de 3 tones de

CO2eq/càpita i any convertiria la ciutat en una metròpoli capdavantera en termes de reducció d’emissions de gasos d’efec-

te hivernacle. 

En el cas de no actuar, la bona situació actual de Barcelona se’n pot veure afectada, és per aquest motiu que cal impulsar les

accions necessàries per mantenir els bons nivells actuals, i millorar-los tant com sigui possible.

14 Font dades: en marró fosc (tones de CO2/càp): “The urban Audit Handbook”, CE (nomes emissións electricitat i gas canalitzat). Font dades en
gris ciutats (tones de CO2eq/càpita): “Emission inventory for greenhouse gases in the City of Barcelona, 1987-1996” J.M. Baldasano et al.
Atmospheric Environment, 33 1999. Dades Barcelona: 96 - Baldasano,idem, 97 – M. Pares et al. Barcelona, Ecologia d’una ciutat. Dades 1999:
Pla de Millora Energètica de Barcelona [PMEB].
Dades Espanya COM(2000)749 final. Dades altres països John Byrne, comunicació personal.

Fig. 6-1: Comparació d’emissions per càpita14, inclosos els
resultats segons escenari d’Acció (negre) i el tendencial
(taronja); els valors de 1997 són de diferents fonts.

Emissió de CO2eq comparació
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Given the recent revolution in technology, energy is one of the few
traditional sectors that have gained in importance as a basic
resource required for our society to operate effectively. The degree
of quality of life is often related to energy consumption, but the way
this consumption has been carried out to date has been detrimen-
tal to sustainability.

At an international level, the existing energy model and its negati-
ve impact on the environment have led state governments and
cities to set up various measures by means of agreements such as
those of Johannesburg, Kyoto, Aalborg and Rio de Janeiro. Within
this sphere of action, and bearing in mind that 75% of the world's
energy is used to sustain complex urban organisations, cities and
local institutions play a vital role in energy planning and manage-
ment, as well as the entities closest to those who demand the
energy.

Thanks to its compact nature and its type of energy consumption,
Barcelona is one of the European cities of its size with the lowest
CO2 emission per capita. However, this satisfactory initial position
means that, in order to comply with international commitments,
relatively more effort is required to reduce the amount of gas emis-
sions into the atmosphere than for other, more polluting cities.

In spite of this, we are convinced that a change in the energy model
is fundamental and have demonstrated our concern in the planning
of new large urban areas and infrastructures. For example, in the
case of the 22@ District we have endeavoured to establish a model
of a diverse, compact city, combining renewed economic activity
with residential use, as well as applying sustainable urban deve-
lopment. Similarly, we have incorporated the concepts of bio-urban
planning and bio-climactic architecture for the Culture Forum zone
and the project “Renewable Barcelona 2004”, as well as integra-
ting environmental infrastructures into the dynamics of the city and
demonstrating our commitment to the use of solar energy and to a
design of sustainable mobility.

Within this action framework, the Plan de Mejora Energética de
Barcelona (PMEB) or Barcelona Energy Improvement Plan aims to
take another step forward by providing and clarifying a whole
series of highly significant data for the future development of a city
faced with its current consumption trends. For example, thanks to
the measures included in the Plan, Barcelona will become the city
that takes most advantage of solar energy in the world.

The PMEB - which has been awarded the European Climate Star
2002- would not have been possible without the involvement and
effort of the public administrations, companies and people partici-
pating in the project. To all of them, we give our appreciation and
resolve to continue working together in order to bring the Plan's
lines of action to fruition.

Presentation Joan Clos 
The Mayor of Barcelona

Presentation Imma Mayol
Fourth Deputy Mayor 
and Councillor of Public Health and Environment

The intensive use of energy deriving from fossil fuels and nuclear
sources is one of the characteristic traits of our current society's
consumption patterns. Although the great risks involved in the
nuclear production of energy are already well known in terms of the
damage to the ecosystem, the use of fossil fuels also has signifi-
cant repercussions for the environment. As well as being a limited
resource, their use leads to localised direct pollution with imme-
diate health effects, as well as having a global impact on aggrava-
ting the problems caused by climactic change.

A decisive policy is required on the part of public administrations
to reverse current trends in energy consumption, a policy oriented
towards promoting the use of clean, renewable sources of energy,
to achieving efficiency in the production of final energy and to
reducing consumption by introducing technological improvements
and the practice of conscientious use.

To this end and for some time now, Barcelona City Council has been
carrying out specific actions to promote energy savings and reduce
atmospheric pollution, some of them with highly positive results,
such as the Thermal Solar By-Law. Notwithstanding this, an overall
framework is required to visualise energy policies and place them
within a plan of action, such as this Plan de Mejora Energética de
Barcelona (PMEB) or Barcelona Energy Improvement Plan.
Furthermore, the recent creation of the Local Energy Agency
Consortium points to a new commitment to energy improvement in
the city, this being an essential instrument to ensure the Plan is pro-
moted effectively.

The PMEB has been put forward as a city programme in which, once
the current consumption trends have been analysed, the different
administrations involved in energy management will acquire a firm
commitment to action, at the same time as the need has become
evident for the participation of firms that supply energy, as well as
the importance of the role energy users must play at both a com-
pany and individual citizen level. 

This is an innovative plan, emphasising the importance of the
mechanisms of citizen information and participation as essential
elements for change, and which aims to foment debate among all
the relevant sectors in order to achieve a citizen charter for energy.

Almost all the world is concerned about pollution and the effect
this has on the environment, but we still need both an individual
and group effort in order to contribute actively to reducing the cau-
ses of environmental deterioration. And that is what the PMEB aims
to do: to apply various measures - a total of 55 projects - ranging
from small modifications in energy use to large changes in energy
production and distribution systems, all of them important to reach
the horizon of 2010 with a more sustainable concept of energy, as
well as greater solidarity among all the people inhabiting the pla-
net and with future generations.
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1. Introduction 69

1.1. Energy

Energy has become the lifeblood of modern industrial socie-
ties. Welfare and development indicators are often linked to
energy consumption, for example per capita energy consump-
tion or luminosity of the territory in the night sky.

Over 80% of the world’s primary energy consumption comes
from fossil fuels (Key World Energy Statistics, International
Energy Agency, 1999). The consumption and transformation of
energy from fossil fuels is one of the ways Mankind wreaks
most damage on the environment. In addition, the world’s
reserves of fossil fuels are limited. Estimates of the remaining
life of fossil fuels given current consumption and known reser-
ves are as follows: gas 61.9 years, oil 41 years, coal 230 years.

Both Spain and the EU are highly dependent on imports of fos-
sil fuels. Currently, imported fuels, representing 6% of total
community imports by value and 1.2% of the EU’s GDP1, satisfy
50% of the EU’s energy needs. If present trends continue, 70%
of the EU’s energy needs will be met from countries outside the
community by 20301. Spain’s energy dependence is even grea-
ter, given that 74% of the country’s energy needs are already
met from abroad (source: IDAE “Prospectiva Energética y CO2,
Escenarios 2010” [Energy Prospects and CO2, Scenario for
2010] IDAE-2000; based on 1999 data). This energy model
threatens future economic development in both the EU and its
Member States. Hence the Community’s objective to cover 12%
of its energy demands through renewable sources by 2010.
Evidently, this target cannot be reached unless parallel deve-
lopment of renewable energy installations and energy demand
reduction measures are taken.

Worldwide primary consumption of energy over the last decade
has risen by 0.9% per annum. Energy demand in Spain has
grown considerably recently: electricity demand rose 6% and
7% in 1999 and 2000 respectively, whereas the comparable
figures for the increase in natural gas consumption were 12%
and 14%.

1.2. The Environment

Intensive use of energy from fossil fuel and nuclear sources is
currently one of the main causes of environmental deterioration
and the risks which that entails. Energy use has both a local
and a global impact. The local impact covers air and soil pollu-
tion, with consequent effects on human health. The global
impact involves climate change and the exhaustion of non-
renewable resources.

At the moment, Mankind’s main environmental concern is the
greenhouse effect and the threat of global warming. Global

warming results when greenhouse gases (largely produced by
burning fossil fuels) are released into the atmosphere. This
emission occurs where the energy used requires the burning of
fossil fuels, whether directly (final use: transport, heating) or in
transformation of primary energy (electricity generation).
According to the IDAE, two thirds of Spanish greenhouse gases
emissions are produced by energy transformation and con-
sumption (Source: Prospectiva Energética y CO2, Escenarios
2010’, IDAE, 2000).

The combustion of fossil fuels is not the only source of green-
house gases – there are others such as methane (produced by
anaerobic digestion of organic waste). However, some industrial
processes represent the very important sources of such gases. 

Concern global planetary warming and the risks of possible cli-
mate change have led State governments and city councils to
plan ways of reducing emissions of greenhouse gases. This is
the reason for a series of international initiatives which have
led to environmental protocols and agreements (Kyoto,
Aalborg, etc.) aimed at reducing greenhouse gas emissions.

Different kinds of measures need to be taken to reduce gas
emissions:

• Fostering the use of renewable and/or clean energy sources
• Greater overall energy efficiency
• Energy saving in final energy consumption based on techno-

logical improvements
• Responsible energy use by end consumers

1.3. Cities

Contemporary society is increasingly based on urban settle-
ments, which in turn consume vast amounts of energy. According
to estimates made by experts in the field, 75% of the world’s
energy use goes to maintaining cities’ complex organisation.

Cities can be considered as ecosystems. Understanding an
ecosystem involves comprehending its internal flows, interrela-
tionships and processes. Thus the flow of energy, materials and
information all determine a city’s relationship with its surroun-
dings and the environment. This knowledge is vital if one is to
grasp the nature of the beast.

In this context, it is worth noting the City Council’s three func-
tions in this field: (1) on matters concerning consumption
(acting as a consumer, manager, efficiency booster, urban
development regulator and defender of the interests of other
consumers); (2) as a party implicated in regulating the quality
of services; and (3) as a promoter of new initiatives – particu-
larly those concerning renewable energy sources (including
urban waste treatment). In addition to these three functions,
the City Council also exercises local legislative powers, alt-
hough these are necessarily conditioned by the powers enjo-
yed by higher tiers of government. 

1.4. Plan for energy improvement in Barcelona [peib]

The city council of Barcelona, to stimulate the knowledge and
management between the activities of the city that have envi-
ronmental impact, charged to Barcelona Regional the develop-
ment of a Plan for energy improvement in Barcelona [PEIB].

Concern for the environment in Barcelona has led to growing
interest in limiting the environmental impact of energy con-
sumption. This interest has manifested itself in various propo-
sals for and agreements on improvements in energy efficiency
and the introduction of renewable energy sources. Barcelona is
therefore committed to fostering the use of clean, renewable
energy sources. 

The Energy Plan has the following objectives:

• Reduction in atmospheric emissions.
• Reduction in the consumption of non-renewable energy. 

These objectives are conditioned by cultural and technological
factors. The strategy for attaining these objectives is to: 

• Increase the consumption of clean energy.
• Increase the use of renewable energy sources.
• Reduce energy consumption whilst maintaining goods pro-

duction, welfare and mobility.

The PEIB is the first approximation to the structured knowledge
of energetic sector in the city of Barcelona. It is a tool that can
be upgraded with new information and knowledge in order to
help in decision making processes, and to upgrade the Plan in
the future.

The PEIB covers an analysis of the present situation, as well as
the measures to be undertaken in the future. In the analysis of
the present situation, containing state of the art of the energy
sector, global energy flows and studies by sectors, forecast of
the future energy demand based on the trends, as well as the
final diagnosis. This part is called: Base Analysis and diagnosis
of the Energy flows in Barcelona [BAEB]. Furthermore, within
the PEIB, there are the: Action Plan for Energy saving and emis-
sions reduction [APE], with some objectives and strategies for
develop Actuations Programs with projects and specific
actions, and an analysis of this in the future scenarios.

The PEIB is intended to pave the way for a series of project pro-
grammes covering energy, economic and environmental mat-
ters, an Action Plan [APE]. This puts forward practical guideli-
nes which are expressed through various planning instru-
ments: planning regulations, internal City Council initiatives,
direct investments (some schemes are already up and running),
campaigns fostering private initiatives, co-operation with
energy providers, etc., Many of these measures will be put into
effect once the PEIB receives final approval. The Action Plan has
provided an invaluable source of information regarding qualita-
tive and quantitative aspects of Barcelona’s energy system

1 According to estimates in the: Green Paper, Towards a European strategy for the
security of energy supply [COM (2000) 769]

1. Introduction
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[BAEB]. This has been possible thanks to the development of
powerful planning tools. One such tool is GIS [Geographic
Information System], which makes it possible to model and
contrast consumption behaviour and estimate the impact and
efficiency of implementing the Plan proposals. 

The PEIB also can be the base for new and futures Action Plans,
like the: Action Plan for Infrastructures and Electricity quality
improvement [APIE] (actually in development) or other futures
actions plans in the city.

Fig. 1-1 PEIB structure, links and information fluxes [p15]

2.1. The current situation

The study covers the whole Barcelona Municipality. Each sector
is dealt with in detail and 1999 has been taken as the bench-
mark year. The residential, tertiary, transport and municipal
consumption sectors have been studied separately and also
analysed in terms of their combined impact. Municipal solid
waste has also been studied given that it gives rise to conside-
rable GHG emission but could also provide a valuable source of
energy if the right treatment processes are adopted. 

The total consumption of final energy in Barcelona-1999 (refe-
rence year) was 50.78 PJ2. This is equivalent to the share of
40.5% or 20.542 PJ of electricity, 31.5% or 15.97 PJ of oil equi-
valent, 25,2% or 12.777 PJ of piped gas and 2.9% or 1.484 PJ
of liquid petroleum gas. 

Fig. 2-1 Share of final energy consumption, by energy sources, 1999.
Total consumption: 50.78 PJ [p17]

In terms of primary energy sources and bearing in mind the effi-
ciency of energy conversion and distribution processes, this is
the equivalent of 92.5 PJ (calculation based on the Catalan
power generation mix – the comparable figure for Spain is 89.9
PJ) of which 64% is used to generate 20.54 PJ of electricity.
From the above figures, one obtains an overall energy efficiency
figure of 54.8%. This relatively low figure is due to the fact that
electricity represents a high percentage of final consumption.
The high percentage of energy consumption in form of electri-
city is the result of a process of de-industrialisation in the
Barcelona municipality and the growing importance of tertiary
sectors in the city’s economy. 

With regard to sectoral distribution, 37% of energy consump-
tion is accounted for by industry and tertiary sectors, 33% by
transport and 30% by domestic use. Breaking down the trans-
port figure reveals that just 9.6% is accounted for by public
transport, approximately 30% by road freight (delivery vans
and lorries) and 60% by cars and motorbikes/scooters.
Transport accounts for the lion’s share of the consumption of
liquid fuels, while boilers and industrial processes account for
just a small part of the total. Of the liquid fuel used for trans-
port, roughly 54% is petrol and 46% diesel.

Fig. 2-2 Shore of final energy consumption by sectors. Total consumption:
50.78 PJ [p17]

The largest source of primary energy in Barcelona after taking
into account Catalonia’s electricity generation mix, is nuclear
energy (49%). The second source is natural gas (23%), followed
by liquid fuels (18%). Hydroelectric power (only large schemes
of >10MW have been included) accounts for 4% of total energy.
Coal represents just 1% of all primary energy. Renewable energy
sources (other than hydro-electric power) represent 1% of the

total (or 5% if hydro-electric power is included). This compares
with 6.3% for renewable energy sources including hydroelectric
power (4% without) in Spain. The EU set a target whereby rene-
wable energy sources would contribute 12% of overall demand
the year 2010. However, the contribution of renewable energy is
declining in relative terms. This is because growth in energy con-
sumption is outstripping the introduction of these new sources. 

Fig. 2-3 Share of primary energy consumption, by energy sources, 1999.
Total consumption: 92.5 PJ [p18]

Placing Barcelona’s energy consumption in wider contexts (i.e.
Catalonia, Spain and the EU), Barcelona accounts for 25% of
Catalonia’s population, contributes 33% of the region’s GDP and
9.7% of energy consumed. The relationship between GDP and
energy consumption is similar if we consider Barcelona in the
context of Spain. These data reveal that Barcelona has an eco-
nomy which is highly tertiary (high GDP, low energy consump-
tion) and that the City possesses an efficient energy system.

In table 2-1 key figures for Barcelona in the context of
Catalonia, Spain and the EU are shown. [see table 2-1, p18]

Barcelona’s electricity consumption represents 15.5% of total
consumption in Catalonia and 3.1% of the figure for Spain.
Barcelona’s gas consumption represents 2.77% of the total
figure for Spain. 

Comparison of the city’s per capita energy consumption with
other cities in the Metropolitan Region and foreign cities of a
similar size3 reveals that Barcelona is one of the most energy-
efficient.

Table 2-2 Per capita energy use in cities in the Barcelona Metropolitan
Region3 [p18]

2.2. Historic trends

Historic energy consumption trends in Barcelona follow econo-
mic ones. Total energy consumption over the last ten years
(1990 – 1999) has increased by 23.11%, or an average of 2.1%
per annum. There was a growth spurt in energy consumption
between 1995 and 1999 (an average of 2.94% per annum).
Total per capita energy consumption in 1999 was 33.65 GJ whe-
reas the comparable figure for 1990 was 25 GJ. Per capita
energy consumption rose by 37.5% during the 1990s. The ratio
of energy use vs. GDP4 in Barcelona worked out around 1279.5
KJ/€ at 1999 values. A positive feature is that this ratio shows
a slight falling trend. The elasticity5 of average total energy con-
sumption in Barcelona between 1991 and 1999 was 0.78 and

2 Total consumption carried out in the city without taking into account energy con-
sumption outside of the city for production and transport of commodities and
goods used in the city

3 Source: “Sistema Municipal d’Indicadors de Sostenibilitat” [municipal sustaina-
ble development indicators], Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat.
Diputació de Barcelona. Data for Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró,
Terrassa Rubí and Vilanova i la Geltrú
4 Final energy intensity = final energy consumption / GDP in constant value €

(1999)
5 Elasticity = ∆energy consumption / ∆GDP

2. Diagnosis
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0.98 for the period 1995-1999. The elasticity of electricity con-
sumption between 1991 and 1999 was 0.89 (i.e. higher than
the overall figure).

Total energy consumption and consumption of electricity and gas
grew to 1992, dipped and then rose again from 1995 onwards.

Table 2-3 Growth in energy consumption in Barcelona [p19]

Fig. 2-4 historic trend of final energy consumption in Barcelona [p19]

Figure 2-5 shows trends in the consumption of electricity, oil deri-
vatives and natural gas. The three types of energy show similar
trends. Energy consumption between 1993 and 1995 was clearly
linked to the state of the economy but petrol and diesel con-
sumption was also affected by the building of city ring roads.

Fig. 2-5 Energy consumption trends in Barcelona (electricity, GLP and
natural gas) [p20]

2.3. Sectoral studies

The sectoral studies included in this Plan cover 74% of the
city’s buildings. Although other features of the built environ-
ment (i.e. factories, warehouses, car parks and miscellaneous
minor uses) have not been studied in depth, they have been
taken into account in the city’s overall energy consumption.
Intensive use of the Geographic Information System (GIS) has
been made in analysing energy consumption in buildings. This
tool is invaluable for making calculations, analysing data and
simulating system behaviour. The sectors studied were: hou-
sing; tertiary activities; municipal services; public networks
and services; transport; waste. 

2.4. Housing

The city’s buildings were classified in terms of their energy con-
sumption as a preliminary step to drawing up potential energy-
saving measures. The climatic response of buildings is affected
by both urban and building layout, as well as the construction
systems employed. These factors were used to draw up a clas-
sification of building energy consumption characteristics. A
dynamic computer simulation was then carried out to study the
specific energy consumption features of given types of buil-
dings. The study took into account the most common use to
which the buildings were put.

The following conclusions can be drawn regarding energy
demand6:

• Energy demand for heating most of Barcelona’s dwellings
(83.39%) lies between 31.3 and 36.8 kWh/m2 and year.

• Heating demand in buildings in Barcelona’s old centre is
around 50 kWh/m2 and year.

• Energy demand for heating purposes is lower in new buil-
dings (13.9 kWh/m2 and year).

• Energy demand for air-conditioning in residential dwellings
is currently considerably lower than for heating. Average
values for all dwellings other than new build lie between 6.0
and 10.5 kWh/m2 and year.

• The demand for air-conditioning in new dwellings stands hig-
her (at 20.3 kWh/m2 and year) than is the case in older dwe-
llings. Furthermore, the former consume more energy for air
conditioning than for heating.

The following conclusions can be drawn regarding energy con-
sumption7:

• Electricity consumption in dwellings lies above 15 kW·h/m2

and year. Modern dwellings (built after the introduction of
thermal norms) show markedly higher electricity consump-
tion exceeding 33 kW·h/m2 and year.

• Solar energy only makes an appreciable contribution in new
dwellings affected by Barcelona City Council’s Solar Energy
bylaw. Even so, useable solar energy contributes 17% of total
energy consumption in new buildings, or 30% if only thermal
uses are taken into account (heating/air-conditioning).

• Natural Gas is installed in most of Barcelona’s dwellings
(59%). This is true of all dwelling types with the exception of
the buildings in the city’s Mediaeval centre. 

• The use of other energy sources (mainly fossil fuels) is
uncommon and is only found in the oldest dwellings.

Fig. 2-6: Energy consumption by source and use. Residential dwellings [p21]

Briefly summarising the situation, one can say that Natural Gas
and Electricity represent the two main sources of domestic
energy, while LPG (propane and butane) still accounts for a sig-
nificant share (although both propane and butane are on the
wane and confined to older buildings). The contribution of
other types of energy such as heating oil or renewable sources
to Barcelona’s domestic consumption is negligible. 

Analysing the use to which consumed energy is put, one can
say that about 30% is used for heating, as well as for domestic
hot water and other household appliances. Energy used for
lighting was evaluated separately from that used by household
appliances and represents 8% of total consumption. Air-condi-
tioning makes up a small percentage of consumption, given
that few dwellings have it installed.

Comments on new dwellings and housing stock.

Industrial construction methods are increasingly employed in
new dwellings. However, the house-building industry tends to
be very conservative and is loathe to make radical changes
based on unproven ideas. Better building skin materials could

be used, employing ceramic and non-ceramic components,
standardised composite metal panels, light concrete panels
reinforced with glass fibre, or conventional reinforced concrete
panels, etc. Double-glazed windows are frequently fitted.

The rate of city development indicates some 3.9 million m2 of
dwelling floor area will be built up to 2010. This represents
about 5% of the existing housing stock. There is considerable
scope for saving energy by intelligent use of building and plan-
ning regulations. Stricter bylaws on the thermal characteristics
of buildings could produce a saving of over 100,000 GJ a year.

The heat transfer coefficient U of many building façades fails to
meet regulatory standards. This is due to the presence of heat
bridges (usually pillars) linking façades and interiors. Simple,
cheap measures can be taken to prevent such heat bridges,
reducing thermal conductivity from K 1.3-1.4 W/m2·K to below
0.8 W/m2·K. A figure of K=0.8 W/m2·K should be the maximum
permitted for the walled parts of new building façades.
Although current building trends are better than ones of the
past, there is still a great deal of room for improvement, as this
study makes clear. 

Under the present regulations, the maximum U value for win-
dows and doors is 5.8 W/m2·K. The widespread use of double-
glazing makes this standard outdated. Accordingly, the maxi-
mum thermal conductivity coefficient should be revised down-
wards to around K=3.5 W/m2·K.

The maximum permitted U value for roots (currently set at
U=0,46 W/m2·K) seems reasonable.

As we have seen, the demand for air-conditioning in new dwe-
llings is not only higher than in existing housing stock but is
actually greater than for heating. Air-conditioning in dwellings
is not yet standard, but it is becoming increasingly common.
This potential growth in electricity consumption should be avoi-
ded. Systems for shading interiors and providing natural venti-
lation in buildings need to be adopted in order to prevent mas-
sive installation of air-conditioning equipment. 

Passing the Solar DHW Bylaw was a wise decision. However,
effective monitoring is required if it is to be properly applied.
The pre-installation of household appliances capable of using
water heated by solar panels would help promote use of this
energy source. 

With regard to installations, boilers and heat pumps should con-

sume as little energy as possible. The recommended figures are:

• for boilers, 89% at full load and 86% on partial load (30%)

• for COP heat pumps, a minimum of 2.5 in cooling mode and

3.5 in heating mode. 

The installation of energy-saving lighting should also be fostered

in communal areas of residential developments. The same crite-

ria should also be applied to building refurbishment schemes.
7 Energy consumption, unlike energy demand, is affected by human behaviour and
the performance of apparatus installed in a dwelling.

6 Energy demand is the energy required to provide reasonable comfort in a buil-
ding (this does not take into account human behaviour but simply focuses on
architectural considerations (construction materials, building type, dwelling
orientation, etc.)
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A measure which should be applied immediately is one which
requires housing developers to submit energy certificates. This
certificate would have to be submitted as part of the procedure
for selling the dwelling. A campaign should be undertaken to
make citizens aware of the importance of these energy certifi-
cates. Companies such as the Municipal Housing Company and
REGESA (both of which promote and build publicly-subsidised
housing) can blaze the trail by publicising energy certification
of their developments.

Barcelona also needs to make improvements to its large stock
of older dwellings in order to achieve substantial energy
savings. Accordingly, energy efficiency criteria need to be
adopted and applied when refurbishment old buildings. The
main measures should include improving windows and doors
and insulation of façades.

2.5. Tertiary sector

The following energy uses in the tertiary sector were studied:
commercial premises, offices, hotels and catering establish-
ments and sports centres. Unlike residential uses, the tertiary
sector displays high energy consumption for air conditioning
and equipment.

The results support the following conclusions: 

Commercial and offices:

• The demand for air-conditioning is greater than for heating.
• Demand for electricity (equipment and lighting) makes up

around 50% of total energy consumption.
• ACS demand is minimal (1%)

Hotels and catering establishments:

• The demand is similar for air conditioning and heating, both
making up around 50% of total energy consumption.

• DHW demand is considerable, making up around 15 - 21%,
depending on the building type.

• Electricity demand makes up about 30% of total demand,
except in four and five star hotels where demand rises to 44%. 

Electricity consumption is generally high. One can establish a
qualitative relationship between the growth of tertiary activi-
ties in Barcelona and changes in the sources share of energy
consumption. The greater the percentage of tertiary activities in
the city’s economy, the higher the percentage of total energy
consumption accounted for by electricity. 

The building types that show the highest energy demand in the
tertiary sector are medium-sized to large offices (>500m2) and
commercial (both large and small). Four and five star hotels
exhibit strong demand for electricity. Accordingly, special mea-
sures will need to be taken for these building types.

Fig. 2-7 Estimated demand for heating, air conditioning and electricity for
the most common building types [p23]

Study of tertiary activities reveals the need to revise thermal
norms for the types of buildings used in this sector. One should
note that considerable growth of the tertiary sector is envisa-
ged in Barcelona. This plan has assumed that some 2.25
million sqrm of office space will be built between 2000 and
2010. This figure represents an increase of 39% over existing
office space. Regulating the sector is therefore both opportune
and patently reasonable.

There is a growing trend to use greater window areas in offices.
The regulations should therefore fix the ratio of window area
and the maximum heat loss/greenhouse effect which glazing
produces. The proportion of the façade which is glazed is the-
refore a prime consideration. The following suggestions could
serve as a guideline:

• windows < 33% of the façade: adopt the same criteria used
for dwellings

• windows comprising 33% to 66% of the façade: U of glazed
area under 2.5, solar factor <30%, K of the walled façade
same as the one for dwellings.

• windows >66% of the façade: U of glazed area <2, solar factor
<25%, K of the walled façade same as the one for dwellings.

In addition, building services such as lighting and air conditio-
ning need to be rationally grouped zoned and incorporate
energy-saving measures (e.g. presence detectors). The zoning
of services should take into account building orientation and
functional needs. It is therefore worth considering an upgrade
to Standard NR-AT 87 regarding the parameters applicable to
building exteriors. The definition of a new standard will need to
take into account the opportunities presented by a mature pro-
perty market and its immediate growth prospects, as well as
social and technological considerations. As has already been
mentioned, thermal standards based on forecast annual energy
demand rather than parameters which deal with the building
skin in isolation are beginning to emerge in Europe.

Gradual introduction of similar norms needs to be considered
to ensure they are accepted by all concerned. The first step in
this process could be the one recommended above, i.e. setting
new heat transfer coefficients (U) which are 15% - 25% lower
than those currently in force. A second stage might be to inclu-
de limits on energy demand per unit area. This would effecti-
vely mean two standards would exist side by side (i.e. one
based on total energy consumption and the other on U). The
third and final stage would apply demand criteria which were
solely based on acceptable standards for a building’s installed
apparatus and its skin.

A label certifying efficient energy management on the same
lines as the “green point” would help promote the scheme. The
scheme could also cover equipment maintenance, use of solar
energy, energy-saving lighting, presence detectors, temperatu-
re set point regulation and the use of energy-saving appliances,

etc. In addition the promotion of better energy use and the
introduction of more efficient systems (e.g. CHP). Changes in
the existing Solar Energy Bylaw could be made to require the
solar PV installations in new offices and commercial premises. 

2.6. Municipal Services

Barcelona City Council uses 679 TJ a year in gas and electricity.
Local administration’s total electricity consumption is 508.1
TJ/year or 2.5% of the municipality’s total consumption. Gas
consumption is 170.8 TJ/year or approximately 1.34% of the
city’s total consumption. Although the Council uses much more
electricity than gas, its consumption of both is relatively insig-
nificant in the context of the city’s total energy demand. 

Street lighting makes up the lion’s share of the council’s elec-
tricity consumption (58%). Traffic lights and public schools
account for 8% each one whereas Council offices and municipal
sports centres account for 6% each.

Schools are important gas consumers (55% of Council con-
sumption), whereas social centres and sports centres respecti-
vely account for 11% and 10%. Gas consumption shows a clear
seasonal pattern, with winter demand eight times higher than
summer demand. Gas is widely used for heating purposes.
Proper maintenance of boilers would produce substantial
energy savings.

Street lighting makes up the highest proportion of final energy
consumption (electricity + gas) by far (43%). Public schools
account for 20% of final energy consumption. Sports centres
use up 7% of the total. Traffic lights, offices, and social/cultu-
ral centres each use up 7% of the final energy consumed by
local administration. The above breakdown was obtained from
Barcelona City Council databases for 1999. These covered
150,370 points for road lighting and floodlighting, with a total
power rating of 26,580 kW. A study of the lightning network
reveals that 31,789 points would be changed. 

Energy efficiency programmes need to be pursued with regard
to municipal consumption and installations. These include:
installing LED traffic lights; using high efficiency lamps for
street lighting; and employing centralised management pro-
grammes to achieve greater efficiency and compliance with
standards. 

There is considerable potential for savings through renewal of
installations and management based on Energy Performance
Contracts. Contracting an energy services company would help
reduce both energy consumption and bills.

2.7. Networks and public services

Electricity, gas and District heating/cooling networks (DHC)
need to be both complementary and compatible if a reliable
energy-efficient system is to be obtained. 
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The natural gas network covers most of Barcelona. Network
should continue covering new areas of the city. This trend
should be accentuated by the provision of new services which
include: DHC, CHP, and other related with high-tech companies
activities.

DHC systems represent an opportunity for providing better, more
efficient services for District 22@8 and the Universal Forum of
Cultures 2004. These services could later be extended to areas of
high energy demand such as Sagrera, the Free Port, and the futu-
re area of law courts and related facilities. Solar-based electricity
generation (PV) needs to be fostered at the Universal Forum of
Cultures 2004 and then applied throughout the rest of the city.

Study of the city’s electricity network and forecast demand
reveals various shortcomings in the existing system and their
attendant risks. 

Quality standards need to be set for Barcelona’s power supply.
Information on compliance with these standards needs to be
both exhaustive and regular. The current power network is
patchy. Some neighbourhoods are reasonably well-served while
others receive a poor service. This is why quality indicators need
to be applied to smaller geographical units (rather than simply
aggregating electricity provision on a municipal scale). The units
adopted might be districts or grid areas of comparable size to
ensure that standards were met across the board. The number of
micro power cuts is yet another point which needs addressing.
One should also note that the number of grid breakdowns in
Barcelona (11 per 100 km of grid) is 1.57 times the one reached
by UNESA9 (7 per 100 km). The proportion of grid breakdowns in
Barcelona should not exceed the UNESA average.

Rational planning of the electricity grid is urgently required to
improve the city’s power supply, cut transmission losses and
reduce environmental impact. This planning should involve the
power supply companies and Barcelona City Council (both of
which have responsibilities in this field) as well as external bodies
and consultants. The objective is to draw up a proper infrastruc-
ture plan for power provision and distribution in the city. 

The Plan should include the following (listed in order of priorities):

• Improvements in Barcelona’s medium and low voltage distri-
bution network. 

• Improvements to the High Voltage network.
• Establishing quality standards and indicators for service pro-

vision (TIEPI10, micro-cuts, TIEU11 ) and effective monitoring
mechanisms. 

• Setting up an integrated power management and planning
system. 

The work should be based on the existing state of the network
and demand forecasts. Comprehensive information on electri-
city consumption and loads is required, as is reliable data on
network capacity and the true state of the grid. Realistic fore-
casts of demand will also be needed. The data supplied must
provide a proper breakdown of these figures on both a geo-
graphic and a sectoral basis. Strategies need to be drawn up to
ensure the requisite measures are taken and investments made
(to be detailed in the Plan): the creation of new infrastructure;
upgrading and extension of existing infrastructure; and any
changes required to the same.

The medium-term network strategy should facilitate the con-
nection of micro-generation systems to any point in the grid.

2.8. Transport

This study reveals that transport is one of the largest energy
users and polluters. In this context, public transport is both
energy efficient and environmentally friendly. Public transport
consumes 8.9% of total energy used for transport yet accounts
for 48% of all journeys. Private cars, motorbikes, trucks and
vans account for 91.1% of energy used for transport purposes
and account for 51.9% of journeys (without commodity trans-
port –only private cars and motorbikes- account for 60,5% of
total energy used in transport). The underground is the most
efficient form of transport in Barcelona, employing 3.86% of
energy and making up 21.7% of journeys. Public transport use
needs to be determinedly promoted and more space should be
given over to pedestrians and cyclists and less to motorists.
Public transport should incorporate new technologies and sys-
tems (e.g. energy-saving braking on underground trains and
natural gas-powered buses). 

Private vehicles: private cars, motorbikes, scooters, trucks and
vans; represent an inefficient use of energy, made worse by the
fact that vehicle occupation averages just 1.1 passengers per
car. Furthermore, private vehicles are responsible for 92% of
NOx emissions, 99% of CO, 98% of VOC and 95% of CO2 in the
area inside Barcelona’s ring roads. Energy saving policies and
transport planning and management need to take this enor-
mous environmental cost into account. 

In order to promote the introduction of new technologies,
users/owners of private vehicles employing clean technologies
(compressed air, hybrid vehicles, electric and fuel cell vehicles)
should enjoy special advantages, such as: use of bus lanes, free
parking or tax breaks. New technology and management systems
should play a big role in facilitating the distribution of goods and
reducing environmental and traffic impacts. In this context, it
should be noted that Barcelona is increasingly becoming an inter-
modal freight centre (particularly in the Port and Free Port areas).

The estimate of energy saving arising from Infrastructure Plan
for transport measures was based on the following assump-

tions: 33,971,280 journey per annum by public transport bet-
ween 2001 and 2005 and an average journey distance of 6.5
kilometres. This is equivalent to 220.8 Mvkm which, taking the
figures for 2005, would represent 17,090,951 litres of petrol
and 3,011,629 litres of diesel. The energy equivalent of this
fuel is 683,732 GJ or 6.8% of private vehicle fuel consumption.
These figures do not take inter-modal transport into account.
Measures for the period 2005-2010 would result in public
transport absorbing 25,039,840 journeys a year which, based
on the same average journey distance and consumption figures
for 2010, would represent 11,323,597 litres of petrol and
2,140,215 litres de diesel (i.e. 458,279 GJ).

The annual energy saving in the first period would be some
532,748 GJ (2005 figure). A further annual energy saving of
294,953 GJ (2010 figure) would be obtained in the second
period. Total annual energy savings in 2010 would therefore be
the sum of these two figures, i.e. 827,701 GJ. 

The energy savings are shown in table 2-4.

Table 2-4 Annual energy savings (in GJ) arising from Infrastructure Plan
measures [p27]

2.9. Environmental impact evaluation

Evaluation of the Plan’s impact has been limited to atmosphe-
ric emissions. This is the most relevant impact given that most
energy use is associated with combustion of fossil fuels. The
environmental consequences of using nuclear fuels have not
been analysed here. This is because there is no clear methodo-
logy for comparing the effects of using fossil fuels (the green-
house effect, and local/primary Contamination gases) with the
risks associated with nuclear power and wastes.

Given that the city’s main source of energy is nuclear, followed
by natural gas (the least polluting of fossil fuels), it is not sur-
prising that Barcelona produces relatively low emissions of gre-
enhouse gases. The production of radioactive wastes and the
risks of a nuclear accident are the other side of the coin and
should be borne in mind. Coal has almost disappeared from the
scene and the other liquid fuels are little used. There is little
scope for reducing global emissions of greenhouse gases and
pollutants by substituting traditional energy sources. The stra-
tegy therefore has to focus on fostering the use of renewable
sources and reducing consumption through improved energy
efficiency. 

The emission of greenhouse gases arising from energy use and
waste treatment in 1999 was equivalent to 4,732,360 metric ton-
nes of CO2. This is equivalent to 3.14 tonnes of CO2 per capita,
given the Catalan electricity generation mix or 4.4 tonnes of CO2
equivalent employing the Spanish mix. Barcelona has one of the
lowest emissions per capita among European cities (and in the
West in general). These low emissions of CO2 equivalent are
explained by: a mild climate; an electricity generation mix which

8 District in process of deep transformation foreseen to be high-tech activity site
9 Spanish association of electric industry
10 In Spanish: Service interruption of installed power
11 In Spanish: Equivalent service interruption of installed power by consumer
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uses a relatively low proportion of fossil fuels; a very compact
densely populated city and concentrated functions; and the
widespread use of natural gas. 

Fig. 2-8 Emissions of CO2 equivalent per capita12, the figures for 1997 are
from different sources [p28]

Fig. 2-9 Trends in emission of greenhouse gases in Barcelona (based on
the Catalan electricity generation mix) [p28]

Fig. 2-10 Trends in emission of greenhouse gases expressed in per capita
terms [p29]

The breakdown of greenhouse gases (GHG) by sector leads one
to the conclusion that 26% of these come from the Garraf USW
Disposal, 25% from transport, 19% from housing, 8% from the
tertiary sector, and 7% from USW treated at the St. Adrià
energy recovery plant. The remaining 15% comes from other
activities (such as industry) which are not examined here.

In terms of primary emissions (NOx, SO2, N20, CH4, CO, VOC,
PST), transport is by far and away the biggest source of these
pollutants (88% of the total). It is followed by housing (7%) and
tertiary activities (5%). Waste treatment currently provides the
greatest potential for reducing greenhouse gases. Reduction of
primary air emissions will have to focus on the transport sector.

Barcelona’s satisfactory position in terms of CO2 per capita
means reduction of gas emissions will represent a greater effort
that for other cities – see Table 5-9. However, it is also true that
Barcelona needs to take decisive action if it is to retain its place
in the ranking.

After analysing the current state of affairs, one should consider
to what extent Barcelona needs to change its aims in the light
of the Heidelberg and Klimabundnis accords, as described in
Chapter 6.

Trends over the last five years indicate an increase in the gre-
enhouse effect and rising use of fossil fuels as a result of the
city’s intensive development. Reversing this trend without
endangering economic development means taking corrective
measures. This is precisely the focus adopted in the projects of
this Action Plan for energy saving and emissions reductions
[APE], included in PEIB and a consequence of this. 

Scenarios describe likely or desirable future situations. The
Plan [PEIB] covers the period 2001 to 2010 while the scenario
put forward here is for the year 2010. 

3.1. Global demand

Forecast global energy demand is one of the main factors
which need to be taken into consideration. This has been cal-
culated by extrapolating present trends and taking into
account macro-economic parameters such as GDP and their
relationship with energy consumption (i.e. the intensity of
energy use). This forecast needs to consider the impact of
new technologies as a new differentiating factor (business as
usual) in the growth of energy consumption as well as other
factors such as greater demand for air conditioning for ter-
tiary and residential uses. While demand in some sectors is
highly elastic, others such as the transport, industrial and
even the tertiary sector are much less sensitive to changes in
energy prices. Energy prices have been taken as constant in
forecasting future energy demand given that the City Council
is powerless to influence them.

3.2. City population forecasts 

Different population scenarios have been drawn up in order to
arrive at a population figure for 2010. The results for the years
2005 and 2010 are shown in table 3-1.

Table 3-1 Population forecasts for Barcelona [p31]

Simulations and forecasts are based on the high scenario, alt-
hough it should be noted that this does not differ greatly from eit-
her the trend-based or intermediate scenarios.

3.3. GDP Estimate

Scenarios for GDP growth consider various possibilities regar-
ding economic development. The scenarios here are those con-
tained in the study “European Union Energy Outlook to 2020”.
The publication contains four socio-political scenarios reflec-
ting different social, economic and political trends: 

• Conventional Wisdom – CW – The world will follow present
trends. 

• Battlefield – BF – The world will return to isolationism, politi-
cal blocks and protectionism.

• Hypermarket – HM – The world will be dominated by free
market forces and laissez-faire.

• Forum – FO – The world will increasingly be based on con-
sensus and international co-operation. 

These scenarios imply hypotheses concerning economic
growth. In Spain’s case, these are as shown in table 3-2.

Table 3-2 Type of growth according to EC scenario [p32]

It should be noted that the same figures were accepted for
Catalonia in recent studies conducted by ICAEN [Catalan Energy

Institute] for the Energy Plan for Catalonia 2001 – 2010.
Forecasts by INE [Spanish Statistics Institute] and the Ministry
for the Economy for 2001-2004 are all based on the high
growth scenario. 

3.4. Energy intensity

Energy intensity13 is a macro indicator of energy efficiency. It
expresses the relationship between energy consumption and
GDP. Three scenarios have been considered with regard to
energy intensity:

• Trend-based – energy intensity will average a 0.41% impro-
vement per annum, totalling 4% for the period 2001-2010.

• Inefficient – energy intensity will worsen by 0.27% per
annum, totalling 2% during the period 2001-2010.

• Efficient – energy intensity will improve by 1.46% per annum,
totalling 15% over the whole period.

The relationship between changes in energy consumption with
regard to changes in GDP is termed elasticity14. The elasticity of
average total energy consumption in Spain between 1985 and
1998 was 1.21 whereas the figure for Barcelona between 1991
and 1999 was 0.78 and 0.98 for the period 1995-1999. The
elasticity of electricity consumption between 1991 and 1999
was 0.89.

3.5. Scenarios for energy demand in Barcelona

The scenarios shown in table 3-3 for energy demand in the
Barcelona municipality were obtained by combining scenarios
for changes in energy intensity and in GDP: 

Table 3-3 Forecast growth in energy consumption (with respect to base
year 1999) under different scenarios. Energy-GDP [p32]

Fig. 3-1 Demand scenarios [p33]

The trend/base scenario can be taken as a reference case. In
this context, one should note that changes in the energy inten-
sity trend plus base economic growth expresses energy trends
in economic terms. Taking 1999 as our reference point, this
hypothesis yields a 17% increase in energy demand for 2005
and a 30% increase for 2010. 

At the time of writing this document, the economy is hovering
on the brink of recession. However, one should nevertheless
take the most ambitious growth scenario for the next ten years
given that this imposes tougher conditions on the Plan.

12 Data source: in brown (t CO2/capita): “The Urban Audit Handbook”, CE (only
emissions from electricity and natural gas). Data source for cities marked in gray (t
CO2 equiv./capita): “Emission inventory for greenhouse gases in the City of
Barcelona, 1987-1996” J.M. Baldasano et al. Atmospheric Environment, 33 1999.
Data of Barcelona: 96 - Baldasano, idem, 97 – M. Pares et al. Barcelona, Ecologia
d’una Ciutat. Data source 1999: Plan for Energy Improvement in Barcelona [PEIB]

13 Energy intensity = Total energy consumption in the city/GDP in constant value
Pesetas
14 Elasticity = ∆energy consumption / ∆GDP

3. Scenarios
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This chapter sets out the objectives, strategies and projects
proposed in the Plan. Related projects which have a big impact
on energy consumption are included, as are recommendations
to third parties.

4.1. Action Plan: Objectives and Strategies

The Action Plan for energy saving and emissions reductions
[APE], within PEIB, covers Programmes and Projects, which
define objectives, allocate resources, concern management,
and monitor results. The projects considered here are those for
which the Barcelona City Council has direct responsibility or
has to approve. Recommendations regarding measures or
requirements on third parties will be made in other cases.

The main purpose of the Action Plan [APE] is to allow an energy
strategy to be drawn up for the City and to produce an Action
Plan to put it into effect. The aim is to foster energy efficiency
and the use of renewable energy sources in order to reduce
emissions of greenhouse gases and health-threatening
atmospheric pollutants. 

Other important objectives are:

• Energy Planning
• Improving the quality of energy supply

Related objectives are:

• To determine and define energy efficiency measures
• To determine the kinds of energy and technology which

should be promoted
• To take the steps required by the above objectives and com-

mitments
• Foster energy saving
• Create the tools and obtain the data required to update an

energy model for Barcelona and monitor energy flows

4.2. Action plan strategies

Next table briefly examine how the proposals for achieving the
general objectives in this Plan are structured. The strategies are
summarised in the list shown:

Management strategies
Barcelona Council’s crucial leadership role
Structuring the Plan into manageable units
Promoting co-ordination and co-operation with other public
bodies
Promoting partnership with business and professionals
Identifying the appropriate body for applying the Plan 
Developing energy information systems
Supply and consumption strategies
Promoting a sustainable energy consumption model for
Barcelona
Promoting the use of green and/or renewable energy

Improving the quality of energy products and services in
Barcelona
Improving electricity generation and distribution
Fostering the production of renewable energy
Updating the Plan and creating measurement and control tools
Reducing Barcelona City Council’s energy consumption
Commitment to the use of renewable energy sources
Social and communication strategies
Fostering a new pattern of energy consumption 
Putting across the need to change energy use and the benefits
of doing so
Create a high profile energy certification scheme
Foster the application of new technology
Stimulate measures in the educational field
Seize the opportunity presented by large projects underway in
Barcelona
Economic and legal strategies
Maintain Barcelona’s economic growth and development
Foster competitiveness and quality in energy supply
Help companies in the industry pursue their activities and set
up at new sites in Barcelona
Seek co-operation with third parties by sponsoring suitable
projects
Study the general economic impact of measures
Ensure measures reflect changes in the legal framework
Change municipal standards and bylaws to fit in with the Plan’s
proposals

4.3. Projects and Recommendations

Sector: Housing

• Improvements of window frames and glazing

Replacement and repair of window frames and glazing in existing buil-

dings. This will improve heat insulation and draft-proofing of buildings,

making dwellings more comfortable and reducing noise indoors.

• Improvements in the insulation of existing dwellings

The project aims to improve the insulation of walls, ceilings and roofs in

existing buildings. The purpose is to reduce the energy consumed by hea-

ting and air-conditioning in dwellings, offices and commercial premises.

• High performance boilers in dwellings

Promote the renewal of boilers in existing dwellings and improve boiler

maintenance. Review the criteria adopted for installing high efficiency

boilers in new dwellings (specifications to be set out in a special By-Law

or through standards).

• Energy-saving lighting in dwellings and best practices

The citizens could save energy by adopting best practices and making small

changes like replacing incandescent bulbs by compact fluorescent ones. 

Promote rational energy use, make the general public aware of the

benefits arising therefrom, and foster the adoption of energy-saving

lighting in dwellings.

• Review energy standards in both new and refurbished dwellings

A study on the standards applicable to new buildings and refurbished

ones, should be carried out with a view to improving energy savings.

The proposals need to maintain existing comfort levels in dwellings. The

initiatives could take the form of recommendations or be applied in a

new By-law.

• Improving energy efficiency in blocks of flats**

Conduct a study for determining which measures/changes could impro-

ve the energy efficiency of existing blocks of flats. The conclusions

drawn from the study could prove extremely useful in making recom-

mendations and establishing standards for buildings in the future.

• Ensuring the right thermal mass characteristics in new dwellings

Carry out a study of the existing thermal mass behaviour of new dwe-

llings, as well as construction trends in this respect. The aim is to assess

the importance of thermal mass in reducing the energy used for heating

and air-conditioning. Examine the possibility of exploiting outside tem-

perature cycles to regulate building temperature and to reduce energy

consumption during the Spring and Autumn months.

Sector: Public buildings & facilities

• Replacing existing street lighting

Reduce the electricity used by street lighting through replacement of

mercury vapour lamps with high pressure sodium ones.

The proposal is to replace certain types of street lamps with more

energy-efficient ones. The aim is also to reduce light pollution and ensu-

re lighting suits its purpose.

• LED traffic lights and improving energy efficiency

Reduce electricity consumption by replacing incandescent bulb traffic

lights with LED ones.

• Improve and update energy management of lighting in public buil-

dings

Set standards regarding the use of centralised lighting systems in buil-

dings and streets to achieve better energy management and efficiency.

Improve/update existing centralised management systems using new

computerised monitoring and control techniques.

• Solar power in schools

The project has two purposes: (1) to educate schoolchildren in the tech-

nology used for producing and managing renewable energy sources,

and (2) to yield worthwhile energy savings and thus foster greater

public awareness of the whole issue.

• Public energy management programmes in schools and universities

Draw up energy management plans for schools and universities. The

aims are to find out: (1) how energy use and consumption can be made

most efficient, and (2) how worthwhile savings can be achieved through

relatively small schemes.

• Performance Contracting and Energy Pools in public buildings

Application of energy performance-contracting to municipal buildings in

Barcelona in order to save energy in the public sector, cut costs and

reduce emissions. 

Set an example for private companies to follow.

• Standards in municipal buildings and facilities

Study to define standards on energy use and comfort in municipal buildings.

• Decorative lighting

The aim of the study is to reduce the electricity consumed by decorative

lighting. This includes street lighting, illuminations and floodlit fountains.

4. Projects and 
recommendations
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Sector: Networks

• District heating & cooling network for the 2004 Forum site

Introduce a DHC system for the 2004 Forum area to cover local needs

while reducing environmental impact and electricity consumption. The

scheme will provide new energy services and improve the quality of life

and work in the new district.

• PV power central for the 2004 Forum

Installation of an electricity grid connected solar PV power plant on the

2004 Forum site.

• District heating & cooling network for District 22@

Install a DHC system for District 22@ to cover local needs while reducing

environmental impact and electricity consumption. The scheme will pro-

vide new energy services and improve the quality of life and work in the

new district.

• Use cold produced by the LPG re-gassing plant in the Port of

Barcelona for air conditioning purposes

Study the feasibility of building a network for distributing cold water

from the Port of Barcelona re-gassing plant.

sector: Services and Commercial Premises

• Combined heat power (CHP) generation for sports centres

The overall aim is to achieve an improvement in the ratio of primary to

final energy employed in sports centres and to install co-generation

equipment for generating electricity and providing heating.

• Combined heat power (CHP) generation in commercial buildings of

over 3,500 m2

The overall aim is to achieve an improvement in the ratio of primary to

final energy employed in shopping centres and to introduce tri-genera-

tion equipment for producing electricity and providing heating/air-con-

ditioning. The resultant primary energy saving in fossil fuels may be as

high as 24%.

• Combined heat power (CHP) generation in large hotels and clinics

The overall aim is to achieve an improvement in the ratio of primary to

final energy employed in hotels and clinics and to introduce tri-genera-

tion equipment for producing electricity and providing heating/air-con-

ditioning. The resulting reduction in the use of primary fossil fuels may

be as high as 24%.

• Solar power generation systems for commercial and service premises

over 3,500 m2

To ensure that 10% of the electricity consumed by large new commercial

and service premises in Barcelona is supplied by solar power stations.

Large commercial and service premises are defined as those over 3,500 m2.

• Solar thermal panels for providing hot water in sports centres

Promote the use of solar thermal panels to meet the annual demand for

tap hot water, architectural considerations permitting.

• Medium temperature solar systems for heating and air-conditioning in com-

mercial premises

The short-term objectives are to: to demonstrate the viability of such

systems; acquire the experience needed to install and operate them;

and to assess their performance and costs. In the long-term: assess

whether solar energy is a viable option for providing 20% of the cityís

hot water and air-conditioning needs in commercial premises ranging

between 500 and 3,500 m2.

• Review energy standards in new buildings and in the envelope refur-

bishment of old ones

Carry out a study for reviewing building, lighting and ventilation stan-

dards in new commercial premises, based on the present situation. The

purpose of the study will be to improve energy savings in both new buil-

dings and ones subject to envelope rehabilitation schemes whilst main-

taining or improving the level of user comfort. The results of the study

could lead to recommendations or a By-Law covering new standards.

Sector: Offices

• CHP in office blocks of over 4,000 m2

The overall aim is to achieve an improvement in the ratio of primary to

final energy employed in offices and to introduce systems for producing

electricity and providing heating/air-conditioning in those which consu-

me significant amounts of energy (e.g. those over 4,000 m2).

• Solar PV power generation systems for offices over 1,500 m2 in

Barcelona

To ensure that 12% of the electricity consumed by both new and reha-

bilitated offices over 1,500 m2 is met by solar PV power.

• Medium temperature solar systems for heating and air-conditioning

in offices

The short-term objective is to: demonstrate the viability of such sys-

tems; acquire the experience needed to install and operate them; and

to evaluate their performance and costs.

In the long-term: assess whether solar energy is a viable option for pro-

viding 20% of the tap hot water and air-conditioning needs in offices of

between 500 and 4,000 m2.

Ensuring the right thermal mass characteristics in new offices

Carry out a study of the existing thermal mass behaviour of new offices, as

well as construction trends in this respect. The aim is to assess the impor-

tance of thermal mass in reducing the energy used for heating and air-con-

ditioning. Examine the possibility of exploiting outside temperature cycles

to regulate office temperature and thus cut the energy needed for hea-

ting/air-conditioning, especially during the Spring and Autumn months.

• Review energy standards in new offices and in the rehabilitation of

old ones

Carry out a study for reviewing building, lighting and ventilation stan-

dards in new offices and ones subject to envelope rehabilitation sche-

mes. The aim is to improve energy saving whilst maintaining or impro-

ving the level of staff comfort. The results of the study could lead to

recommendations or a By-Law covering new standards.

Sector: Transport

• Environmental management of traffic and development of a traffic

simulator

Manage traffic in the city in a way which takes into account environ-

mental efficiency; define the criteria to be adopted and implement the

tools required. These tools would include simulation systems for esti-

mating and assessing vehicle emissions. Consider traffic co-ordination

measures to minimise emissions.

• Introduce more energy-efficient vehicles

Promote the purchase of electrical and hybrid vehicles, etc. and those

which generally use less polluting fuels as part of a strategy to reduce

the use of petrol and diesel vehicles. The project places particular

importance on public awareness campaigns, technology demonstra-

tions and pilot studies on the viability and effectiveness of such

vehicles. The project also covers the efficiency of the underground

railway infrastructure.

• Promote walking and cycling as mobility mode

Promote walking and cycling as environmentally friendly ways of

getting around the city. Such measures, together with public trans-

port initiatives, are vital for achieving an environmentally sustaina-

ble city.

• Standards for municipal vehicle fleets

Study defining standards on vehicle energy consumption and emis-

sions in the municipal fleet.

• To promote the Car Sharing in Barcelona

To promote the Car Sharing in Barcelona. The vehicles linked to this

program must be these that use less contaminant fuels or these with

low consumption (in case of petrol vehicles). This project has a fina-

list character of implantation and also promote communication, and

demonstration of feasibility and the efficiency of this way of trans-

portation.

Sector: General

• BARCELONA ENERGY AGENCY

Set up a Barcelona Energy Agency to: manage the Action Plan for

Saving Energy; reduce air emissions; and manage projects arising

from the Plan (e.g. monitoring of measures affecting energy use and

the city environment).

• Energy Observatory

Set up an energy observatory for monitoring the energy sector, its

local impact, quality, prices, measures taken in the city, and to make

recommendations for improvements. This task could form part of

those performed by the Barcelona Energy Agency.

• Barcelona Energy Partnership

The co-operation of the various parties involved in the energy

industry needs to be sought: professionals, companies, trade

unions, guilds, consumers, universities, etc. An Energy Accord for

Barcelona would provide the framework for such co-operation, faci-

litating the measures contained in the Energy Plan.

• Information and Public Awareness Campaigns

Disseminate information on project-related measures in order to make

the general public aware of the need for energy-saving, best available

technology, and energy management. The environmental impact of

the Energy Plan would also be pressed home. Communicate to the citi-

zens the information sources, public subsides, etc.

• Energy Eco-Label

Create a quality mark for energy management in Barcelona. This

mark would identify buildings, companies, institutions or groups

which apply best energy practices in conducting their activities.

• Barcelona energy web site

Creation of a web site, “Energy in Barcelona” with information, edu-

cational content, advice, news, details of subsidies, computing tools,

showcasing of city projects using renewable energy sources, real-time

updates on projects with an impact on energy consumption, etc.
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• Energy Management Information Systems (GIS-E)

Promote the application of energy management computing tools in

various sectors and among companies, professionals and members of

the public in Barcelona.

• Energy audits in companies and the application of energy-saving

measures

Promote voluntary energy audits to detect improvements in energy

savings in companies.

• Disseminate educational content to schools

Ensure that future generations pick up energy-saving habits, know

about renewable energies and the measures needed to protect the envi-

ronment.

• Promotion of energy-saving, environmentally-friendly products in co-

operation with manufacturers

Promote the use of energy-saving household appliances, etc. in co-ope-

ration with manufacturers and suppliers. The aim is to reduce energy

use in dwellings, offices and commercial premises. Encourage the pur-

chase of systems/items which are most energy-efficient and have least

impact on the environment.

• Draw up an Action Plan for saving energy and reducing GHG emis-

sions in industrial areas

Draw up an Energy and Environmental Action Plan for industrial areas

and factories in Barcelona in order to improve energy efficiency.

• Energy certification of buildings

Dispose of the tools and bodies needed to certify that new and refurbis-

hed buildings: (1) meet the energy standards stipulated for granting the

Eco-label; (2) comply with standards regarding control and verification

procedures. New buildings will need to be inspected to ensure that they

meet the objectives set out in the project. Improvements in existing buil-

dings will need to be verified before granting an Eco-label to applicants.

• Foster training of professionals in energy efficiency and energy

management

Develop programmes, tools, etc. to familiarise professionals in the

field with new energy design concepts, tools, technology, use and

management.

• The environment and health

Carry out studies covering primary (local) emissions and their conse-

quences for public health.

Study the heat sink effect in the city and increase the number of air

pollution sensors.

• Energy standards for large consumers

The purpose of this project is to require large energy users to submit

energy-saving plans.

• Reduction of night sky light pollution

This study aims to determine the situation regarding light pollution of

night sky in Barcelona and propose measures to mitigate the problem in

both private and public spheres.

• Pilot studies using the latest environmental and energy technology

Carry out pilot projects covering the latest energy and environmental tech-

nology (microgeneration, fuel cell, thin film PV, urban wind turbines, micro-

turbines, etc.). Introduce new energy information and management sys-

tems to make Barcelona a pioneer in the development of such systems.

• Annual Energy Awards

Establish prizes for the Annual Energy Awards. This social event would

make the public more aware of research into and development of energy-

saving measures and renewable energy sources. The awards would help

publicise the efforts of public and private parties involved in the produc-

tion, management and control of energy.

• Monitoring of the Solar Energy By-Law

The aim is to: reveal how far the Solar By-Law has met with acceptance

and been implemented; draw up an inventory of installations (including

the area of panels installed); monitor the state of existing installations

and their operation performances.

Other related projects: Waste treatment

• Use of bio-gas from the Garraf municipal USW disposal

Use methane gas (produced by natural decomposition of organic waste)

from the Garraf municipal USW disposal to produce energy and acheive

a considerable reduction in emissions of this greenhouse gas.

• ECOPARKS

This project (already underway) comprises the building of 4 Ecoparks to

ensure proper environmental treatment of the Metropolitan Regionís

urban waste. Measures will include composting, re-cycling, and metha-

ne processing to produce fuel.

Other related projects: transport

• IPT: Infrastructure Master Plan for Transport; Improvements to and

Promotion of Public Transport

The Infrastructure Master Plan for Transport is based on a 10 year time

scale. It aims to meet the growing infrastructure needs of public trans-

port. The energy and environmental impact of the existing programme

is evaluated within the PEIB.

Recommendations evaluated within the plan

• Extended IPT: Extended Infrastructure Master Plan for Transport

Push the Infrastructure Master Plan towards a ìmaximum scenarioî to ensu-

re that public transport absorbs all the growth in transport needs over the

next 10 years whilst maintaining private vehicle use at present levels.

• Project for the future installation of a plant for treating the USW

Proposal for an environment-friendly plant for treating all of Barcelonaís

urban waste. This would operate in conjunction with the Ecoparks men-

tioned earlier.

Recommendations by APE: General recommendations

• Review of energy standards for new dwellings and building refubish-

ment

Carry out a joint study with the Catalan government for reviewing exis-

ting energy standards. Review Spanish building standards for new dwe-

llings, offices, commercial premises and building refubishment with a

view to improving energy-saving.

• Electricity billing according to the primary energy employed, and pro-

gressive pricing.

Ensure that consumers receive electricity bills detailing the origin of the

energy used (fossil fuels, nuclear power, wind power, hydro-power, etc.)

and make it possible to directly purchase kWh generated from a range

of renewable energy sources. The billing should be easy to understand

and detail prices.

Apply progressive energy pricing (over and above a certain threshold) in

some sectors. This measure would encourage energy-saving.

• Forum for fostering co-operation with the power industry

Carry out a joint study (involving power companies and the City Council)

to establish the measures required to provide Barcelona with a reliable,

high quality electricity supply.

Create a working party to: study this issue, carry out monitoring, and

update information where necessary.

4.4. Resume of Projects and Recommendations

Projects, related projects and recommendations are shown on
table 4-2:

Table 4-2 Matrix of projects in the PEIB (also showing related projects and
recommendations) [p45]
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The summary tables in this chapter give an overall view of the
energy and environmental impact of the proposed measures.
Among other methods, the impact evaluations were based on
simulations run on a programme which was expressly developed
for this Plan. The results are shown in summarised form or in the
tables 5-1 and 5-2.

5.1. Number of projects

Fifty four projects are proposed in the Plan. The following table
shows the sectors and kinds of the projects involved and whet-
her the City Council has begun the execution.

Table 5-1 Summary of projects by sector and type [p47]

Final Projects: Those whose results can be directly quantified in
terms of a reduction in energy consumption or gas emissions.

Instrumental Projects: Those which are difficult to quantify
directly in terms of a reduction in energy consumption or GHG
emissions but which are nonetheless vital to the success of a
project.

Table 5-2 groups the projects by the programme and the type of
measures involved:

Table 5-2 Programmes and related projects [p47]

5.2. Summary of energy savings, emission reductions
and the impact of projects

The following table group all of the projects forming part of the
Action Plan [APE]. The data covers: savings in energy consump-
tion; reductions in emissions and investment. Transport and
waste treatment projects which bear on the Action Plan are also
shown, even though they do not strictly form part of it. 

The likely impact of recommendations is also shown, and this,
together with the APE projects form the Global Action scenario.

In general, the estimates have erred on the cautious side, par-
ticularly with regard to instrumental projects.

Table 5-3 Outstanding results of some scenarios [p48]

5.3. Evaluation of the proposed measures impact

One should look at the impact of various projects by putting for-
ward a set of scenarios (all of are variations on the trend-based
scenario defined earlier). Later it will be presented energetic
and environmental results respect de trend-base scenario.

• SCENARIO A: The current situation. 1999 is the base year
on which all calculations of future growth are made. This sce-
nario has been calibrated with the real measured data. 

• SCENARIO B: Trend-based. This is the trend-based scenario
up to 2010, based on the hypotheses stated in this Plan [PEIB].

• SCENARIO C: Barcelona Action Plan Projects [APE] This scena-
rio takes into account the impact of energy-saving and emission

reduction measures forming part of the Action Plan for energy
saving and emissions reductions [APE]15, this projects are des-
cribed in Chapter 4.4.

• SCENARIO D: Garraf + ECOPARKS. This scenario only takes into
account the impact of closing the Garraf SUW disposal (with
consequent reduction of GHG emissions) and the building of 4
Ecoparks recyclable materials recovering on destination and
digestion of organic waste producing biogas.

• SCENARIO E: D + Future Urban Solid Waste treatment plant.
This is the same as scenario D above, except for the addition of
one more plant for treating solid urban wastes. The plant would
deal with the excess waste not processed by the four Ecoparks.
The Plan recommends building of the plant given the projected
growth in urban waste up to 2010. In this context, one should
bear in mind the current Metropolitan SUW Treatment plan
deals with the period until 2006. The waste processing plant
will generate electricity from biogas. 

• SCENARIO F: Infrastructure Plan for Transport. This scenario
simulates the impact of the approved Infrastructure Plan [IPT]
itself.

• SCENARIO G: IPT + Extended infrastructure Plan for Transport.
Given the forecast growth in journeys in 2010, this Plan recom-
mends measures be taken to complement the IPT. Even though
it will be difficult for public transport to absorb 100% of the
future growth in journey needs, it has been adopted as a wor-
king hypothesis. These hypothesis have been termed the
“Maximum-based Transport Scenario”.

• GLOBAL ACTION SCENARIO – SCENARIO H: C + D + F. This com-
posite scenario comprises scenario C (APE projects), D
(Garraf+Ecoparks) and F (IPT). This scenario is the most likely if
all the Action Plan [APE] measures are carried out, given that
the plans contained in scenarios D and F are already underway.

• SCENARIO I: C + D + F. This takes in the following scenarios: C
(APE projects), E (Garraf+Ecoparks + the urban solid waste tre-
atment plant) and F (IPT). The adoption of this scenario is highly
recommended given that it would ensure proper environmental
treatment of 100% of Barcelona’s solid urban waste.

• TARGET SCENARIO – SCENARIO J: C + E + G. This is based on
maximum goals and takes in the following scenarios: C (APE
projects), E (Garraf+Ecoparks + the urban solid waste treatment
plant) and G (IPT + extended IPT). The adoption of this scenario
is also highly recommended in this Plan given that it would not
only ensure proper environmental treatment of 100% of
Barcelona’s solid urban waste but also make an all-out commit-
ment to public transport in meeting the growth in the city’s
mobility needs. However, one should note that it would be
extremely difficult to meet these objectives in practice.

The figures 5-1, 5-2, 5-3 and 5-4, and the tables 5-4, 5-5, 5-6,
5-7, show the impact of the aforementioned scenarios and
implementation of the projects contained in the Plan. The data
were produced by the Plan simulation tool and are based on (1)
the Catalan electricity generation mix and (2) the specific
hypotheses applicable to each project and scenario. [p50-53]

5.4. Results analysis

Energy evaluation

After running various simulations and analysing different sce-
narios, the working hypothesis have been based on average
economic growth of 2.8% per annum or 35.5% cumulative
growth in the period 1999-2010 (i.e. no recession). The pro-
jection for energy consumption is based on present trends
and incorporating technological changes. This yields a 31.3%
increase in energy consumption over the same period. Per
capita energy consumption would thus rise from 33.65
GJ/year to 43.67 GJ/year. This scenario would produce an
elasticity of 0.87, higher than the figure for the last decade
(0.78). It will be recalled from previous comments that the
lower the elasticity figure, the better. In this scenario, econo-
mic growth, rising energy consumption and emissions are all
strongly linked.

The Global Action Scenario (on which the Action Plan [APE]
measures are based) is considered a feasible one. If the
Metropolitan Waste Management Programme and the
Infrastructure Plan are included, the forecast growth in energy
consumption would be 25.9% for 1999-2010 (i.e. 41.87 GJ per
capita). This scenario would yield 4.14% or 2.75 PJ less energy
consumed with respect to the trend-based scenario for 2010
[this energy reduction is equivalent to, approximately the
energy consumption of a municipality of 80,000 inhabitants].
The Global Action scenario generate 148.7 GWh per year by
small scale installations (employing CHP and renewable sour-
ces) distributed throughout Barcelona.

This scenario would yield to an elasticity of 0.72, appreciably
lower than the figure for the last decade and even lower still
than the one arising from the trend-based scenario. This kind of
elasticity behaviour is highly desirable given that it would gra-
dually weaken the link between economic growth and increa-
sed energy consumption. In this scenario, the final energy
intensity in 2010 would be 1184.6 kJ/€ of GDP (at 1999 values)
representing a reduction of 8.2% compared with the previous
decade. In annual terms, energy intensity would fall by 0.85%.
The resulting reduction is close to the EU target of improving
energy intensity by 1% per annum during the period 1998-
2010 (COM[1998] 246 final).

Table 5-8: Global Action Scenario: Action Plan [APE] +Infrastructure Plan
Transport [IPT] + Metropolitan Waste Management Programme: energy
saving by sectors compared with sectoral energy consumption forecast for
2010 [p54]15 Included in PEIB and a consequence of this

5. Project evaluation and
their impact
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The Action Plan [APE] represents a serious attempt to exploit the
city’s renewable energy sources to the maximum. The two kinds of
renewable energy sources available are organic wastes (the raw
material for producing biogas) and solar energy. The City Council
has taken a bold step in exploiting thermal solar energy. The Plan
will reinforce this initiative by making a strong commitment to ins-
talling solar panels. 

The Plan envisages the following energy contribution from
renewable sources: 

• 341,800 GJ/year of electricity generated from biogas
• 58,000 GJ/year of electricity using solar PV technology, with

a generating capacity of 14.14 MWp. The breakdown of this
capacity would be as follows: 11.44 MWp in offices, 1.1 MWp
in commercial, 0.25 MWp in schools and 1.35 MWp in a cen-
tralised plant on the 2004 Forum site.

• Installation of 96,300 m2 of thermal solar panels with a heat
generation capacity of 280,000 GJ/year. 

These installations would turn Barcelona into one of the cities
making most use of solar energy and provide 679,800 GJ/year
from renewable sources or 1.1% of the city’s total energy con-
sumption in 2010. This is consistent with the target set by the
Spanish government’s plan for fostering use of renewable energy
sources for Catalonia autonomy. The Central Government Plan
envisages for Catalonia 539,000 m2 of thermal panels and 16.5
MW of generating capacity for solar power panels. Achieving
100% of the Action Plan [APE] in this field would represent attai-
ning 18% of the Spanish target for solar thermal panels and 95%
of the target for solar PV technology.

The Plan does not consider bio-fuels production given that they
fall outside its geographic scope (i.e. Barcelona Municipality),
but of course it is open to support this kind of application.

Table 5-9 Comparison of the results obtained under different scenarios [p55]

It should be noted that there is no significant difference in the
mix of final energy consumed between the “Trend-based” and
“Global Action Plan” scenarios. The most-used final energy
continues to be electricity (42% compared with 41% at pre-
sent); followed by natural gas (28% compurposepared with
25% at present); oil (28%-29%, compared with 31% at pre-
sent); and lastly LPG (1.6%, compared with 3% at present).

The “Target” scenario should be to achieve the measures con-
tained in (1) the Energy Plan (2) the Metropolitan Waste
Management Programme (with an additional facility to deal
with waste once the existing plan comes to an end); and (3) the
extended Infrastructure Plan of Transport. These combined
measures would yield a 21.58% increase in energy consump-
tion to 2010 (or 40.43 GJ/year per capita). This represents an
energy saving compared with the trend-based scenario of 4.94
PJ. This is a maximalist but realistic scenario which would
nevertheless prove difficult to achieve in its entirety.

This scenario would produce a relatively insignificant change
in the mix of final energy consumed. In this case, electricity
would rise to 44% of the total, natural gas to 29%, while LPG
would remain virtually unchanged at 1.7% and oil would fall
to 25%.

A scenario covering the technical potential of projects called
“APE ideal” scenario, was created in order to place the Plan in
technological context. The scenario considered ideal imple-
mentation of the projects proposed in the Action Plan. It should
be said that this “APE ideal” scenario is based on consistent
hypotheses and logical restrictions. In other words, it is not
simply the result of applying all the projects in their entirety
(100% of applicability) and ignoring incompatibilities and
resource constraints. Rather, the “APE ideal” scenario is one
which is feasible from a physical point of view but which would
nevertheless prove technically difficult and require considera-
ble investment to bring it to fruition.

Fig. 5-5 Changes in final energy consumption share, by energy sources for
different scenarios [p55]

The “APE ideal” scenario, together with the transport hypothe-
ses (Infrastructure Plan of Transport plus extended
Infrastructure Plan of Transport), the Waste Plan (closure of the
Garraf disposal + opening of the Ecoparks + future waste treat-
ment plant) constitute the “BARCELONA CEILING SCENARIO”.
This “ceiling” scenario projects an energy saving of 11.94 PJ,
placing per capita consumption at 35.84 GJ in 2010, a figure
only slightly higher than the present one.

Table 5-10 Comparison between the results of the Ceiling Scenario, the
Target Scenario and APE [p56]

Comparison of the APE with the “APE ideal scenario” reveals
that the Action Plan saves 22.7% of the energy which could be
spared using today’s best available technology. 

An analysis of the impact of planned measures on the kinds of
energy used compared with the trend-based scenario is
shown in Fig 5-2 It should be noted that the trend-based sce-
nario for 2010 would result in greater use of electricity and
natural gas to the detriment of petrol, LPG and thermal solar
energy.

One should note there exists the difference of percentages bet-
ween figures Fig. 5-1 and Fig. 5-2 is due to the fact that the first
set takes into account all energy consumption in the city while
the second only consider the energy types studied in the Plan
(i.e. without the “Others” category), thus increasing the relati-
ve weight of electricity consumption.

The Global Action Plan scenario directly affects changes in the
relative weight of energy sources, reducing the importance of
petrol and boosting thermal solar power and air conditioning
(the last one through co-generation (CHP) and tri-generation
systems).This is also reflected in the electricity generation mix

for Barcelona alone16, in which a much more significant part
comes from renewable energy sources (solar PV and electricity
generated from biogas recovered in the waste treatment plant),
rising from 0.01 per 1000 to 2% of electricity generated16. This
represents a strong commitment to efficient energy and the use
of renewable sources.

Lastly, the Target scenario involves making big changes in the
transport sector (with the extended Infrastructure Project) and a
strong commitment to treating 100% of the city’s waste (with the
help of the future urban waste processing plant). These initiati-
ves will reduce the proportion accounted for by diesel oil in total
energy use and boost the relative importance of electricity and
natural gas (both cleaner energy sources than diesel oil with
regard to pollutant and greenhouse gas emissions). At the same
time, the proportion of total consumption made up by renewable
energy sources will increase appreciably (from 2% to 2.5%16). 

Fig. 5-6 Pie charts showing the breakdown of energy sources included in
the Plan under different scenarios17  [p57]

Environmental impact

This global study of energy flows and emissions reveals that
Barcelona has a lower index of energy consumption and emis-
sions than other European cities of a similar size. In this respect,
one can say that Barcelona is a relatively clean, efficient city.
However, this will make it harder for Barcelona to reduce gas
emissions by a given amount than for other cities. Various cities,
particularly in Germany, have made considerable efforts over the
last decade to reduce greenhouse gas emissions, but their emis-
sions are high with regard to the emissions of Barcelona.

The table 5-11 shows some of the reductions achieved.

Table 5-11: Reduction in greenhouse gas emissions other cities [p57]

It will be seen that Table 5-7 cities in the former German
Democratic Republic are those which had the easiest job of
reducing air pollution. The replacement of outdated technology
by new has led to a significant improvement in air quality and
emission control. In the most technologically developed cities,
environmental improvement implies carrying out measures
which are unlikely to achieve the same savings as cities with
old technologies.

The table 5-12 shows forecast greenhouse gas emissions under
different scenarios.

Table 5-12: Comparison of greenhouse gas emissions under different sce-
narios [p58]

Greenhouse gases would increase by 27% in the period up to
2010 under the trend-based scenario with regard to 1999,

16 Only in Barcelona’s power generation (to highlight changes produced by external
measures).
17 Percentages of electricity generation in Barcelona (to highlight changes produ-
ced by external measures).
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giving emissions of 3.96 t CO2 per year per capita. In absolute
terms, this represents 6.03 million tons of CO2 per year.

Under the Global Action Scenario (which includes the measures
contained in the Plan, plus those in the Metropolitan Waste
Management Programme, and the Infrastructure Plan for
Transport), the emission of greenhouse gases would remain at
present levels (4.8 million tons of CO2 equivalent or 3.15 t CO2
equiv. a year per capita. Under the Trend-based Scenario, emis-
sions would be reduced 20.3% in 2010.

In the Target Scenario, CHG emissions would be reduced by
30.3% (including reduction of gas emissions from the Garraf
Disposal) compared with the Trend-based Scenario for 2010,
resulting in emission cuts till 2.76 t CO2 equiv. per capita.

Under the “Ceiling Scenario” (which assumes technical potential),
emissions would be reduced by 37% compared with the Trend-
based Scenario for 2010. This would yield per capita emissions of
2.49 t CO2 equiv. a year per capita. 

With regard to the international commitments made by
Barcelona (Heidelberg, Klimabündnis) a more realistic objective
might be to maintain low emissions levels per capita or to try to
reduce the emission of greenhouse gases below 3 t CO2 equiv/
per year per capita. If these objectives are to be attained, it is
essential to continue building treatment plants beyond 2006
(which is when the current metropolitan Waste Management Plan
ends). A target of 3 t CO2 equiv. a year per capita is extremely
ambitious, bearing in mind unfavourable trends in the electricity
generating mix and a significant increase in the demand for
transport. However, reaching this figure would make Barcelona a
leader in terms of reducing greenhouse gas emissions. 

If action is not taken, Barcelona could fall in the international ran-
kings – a good reason for taking steps to maintain the present
moderate emission levels and to improve them where possible.

Economic assessment

The total cost of the Action Plan is estimated at 667.88 M€. It
has been assumed that 5.8% of this amount could comprise
grants and subsidies from third parties.

If only related projects are considered (i.e. those whose main  is
transport and waste treatment but which will make a funda-
mental impact on the environment and energy consumption),
the investment involved is 3,383.12 M€.

Total investment for the Global Action Scenario: H (Plan pro-
jects, closure of the Garraf Disposal, waste treatment in
Ecoparks and implementation of the Infrastructure Plan of
Transport) amounts to 4,050.99 M€.

The global payback of the Action Plan [APE] projects in terms of
the internal rate of return (IRR) in 1999 Euros solely in terms of
energy savings and energy generation is 4.44%.

In order to calculate the marginal cost and benefit associated
with increasing investment, we have studied the APE ideal
Scenario which states maximum objectives. As mentioned ear-
lier, this scenario is based on consistent hypotheses and logi-
cal restrictions. The APE ideal is one which is feasible from a
physical point of view but which would nevertheless prove tech-
nically difficult and require considerable investment to bring it
to fruition. The likelihood of achieving its objectives is therefo-
re a remote one. One should note that the investment required
in this case would be 13,443.55 M€. Under such circumstan-
ces, the IRR would be negative (-4.23%).

With reference to the chosen Global Action Scenario and com-
paring it with the Ceiling Scenario, one should note that carr-
ying out just 5% of the investments required by the latter would
yield an energy saving of 22.7% and a reduction in emissions
of practically 34%.

As investments rise towards the ceiling figure, the marginal
environmental and energy returns decrease, making it progres-
sively harder to achieve acceptable results for the investment
made. Accordingly, it seems reasonable to confine investment
in projects to the levels established by the Action Plan [APE]. 

The cost of saving a tonne of CO2 equivalent has been calcula-
ted, the totals and results by sectors being shown in table 5-13.

Table 5-13 Cost in Euros and Pesetas to save a tonne of CO2 equivalent
[p59]

It should be noted that the cost of saving a tonne of CO2 equi-
valent CHG emission is relatively small in the waste treatment
sector compared with alternative, less direct measures (e.g.
energy saving).

The stated costs are considerably higher than those stated in
rough estimations18 done by CE: less than 20€/ tonne reduced
of CO2eq (12,01€ for every tonne of CO2 reduced to the
atmosphere for Spain)

The Plan set out in this document covers the Barcelona munici-
pality and a ten year time span. It aims to address the concerns
in the Green Book for a European Energy Strategy [COM(2000)
769] and is consistent with the EU’s objective of obtaining 12%
of its energy needs from renewable energy sources by 2010. 

Energy consumption and its environmental impact is one of the
most pressing problems facing our society. That is why a great
deal of international effort is being put into developing new
technologies and sources of energy. One of the aims of this
Plan is to prepare Barcelona both technically and culturally for
these technological changes and to foster technology changes
in all spheres of economic activity.

Local councils’ scope for taking action with regard to energy is
determined by the range, type and size of activities which take
place within their municipal boundaries. External factors inclu-
de: technological developments; the availability and cost of
local and international energy sources; and -in particular- the
action taken by regulatory bodies. In Barcelona’s case, the
scope for generation using local energy sources is extremely
limited given that distribution and sale of energy is controlled
by companies while regulation of the industry is basically in the
hands of other public bodies and tiers of government.

Barcelona City Council has elaborated this Plan for energy
improvement in Barcelona [PEIB], that includes an Action Plan
for energy saving and emissions reduction [APE] containing
projects and recommendations. The projects represent munici-
pal commitments. Recommendations are made to third parties
where the proposed measures fall outside the Council’s juris-
diction. The Plan gives wide scope for municipal action in pro-
moting an environmentally sustainable city, reducing air pollu-
tion and the consumption of fossil fuels in the process.
Achieving these aims requires:

• Knowledge of the measures required and the alternatives
available

• The Council’s commitment to action (given that it is a large
consumer of energy). 

• Use of the Council’s powers to regulate new installations
requiring less energy.

• Promotion of public transport
• Promotion of energy-saving and giving a major impetus to

the use and generation of renewable energy. 
• A policy of fostering the availability and use of more efficient,

high quality technology, equipment, systems and services in
Barcelona.

• A policy of encouraging a change in attitudes regarding the
use of energy.

The Energy Plan [PEIB] is a planning and monitoring tool and
will therefore need to incorporate changes in the light of chan-
ges in the energy industry and the City’s development. As an
example, one should note one of the most important external

18 Results from the press conference by Commissioner Margot WALLSTRÖM on the
new report from the European Climate change Programme on 11/06/2001 [refe-
rence 20269]

6. Summary and
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factors is the share of the power generating mix. If we consider
variations in the Catalan generating mix, the substitution of
part of nuclear energy’s contribution by fossil fuels rather
than by renewable energy sources will tend to worsen
Barcelona’s emission figures. The adverse trend in emissions
arising from electricity use will be less pronounced if the
Spanish generation mix is used (given that nuclear power
plays a smaller role in total Spanish power generation).
However, Barcelona cannot influence either the Catalan or
Spanish generation mixes. 

As mentioned in the diagnosis section, Barcelona’s emission
and energy consumption figures are among the best for cities
of comparable size. By the same token, the cost of the techno-
logy, services and other facilities needed to reduce emissions
will be higher than for more polluted cities. Implementation of
the projects planned over the 10 year period will be affected by
these costs, the energy savings available, and market profit
perspectives (which are linked to economic and environmental
payback as well as to energy savings). In this respect, energy
cost trends and the ability of citizens to choose between
energy sources will prove important.

After running various simulations and analysing different sce-
narios, the figures indicate that the economy is likely to grow
by 2.8% per annum and that this will push up energy con-
sumption by 31.3% between 1999 and 2010. The latter figu-
re is based on present trends but also takes technological
changes into account. Per capita energy consumption would
rise from 33.65 GJ/year to 43.67 GJ/year over the same
period. In terms of greenhouse gas emissions, this represents
a 27% increase to 2010 or 3.96 tonnes of CO2 equivalent per
year per capita. 

The most feasible starting point is considered to be the Global
Action Scenario (which takes on board the Action Plan mea-
sures) plus the Metropolitan Waste Management Programme
and the Infrastructure Plan for Transport. These combined
measures would yield a 25.9% increase in energy consump-
tion to 2010 (or 41.87 GJ/year per capita). Greenhouse gas
emissions would remain at a level of 3.15 tonnes of CO2 equi-
valent a year per capita. This scenario gives a 4.14% reduc-
tion in energy consumption compared with the 2010 trend-
based scenario - 148.7 GWh/year of electricity would be
generated by small-scale installations scattered throughout
Barcelona (employing CHP and renewable sources). This
would also reduce emissions by 20.3% in 2010 compared
with the trend-based scenario. The scenario yields an elasti-
city of 0.72. This is much lower than the elasticity figure for
the past decade and ever more so in comparison with the
trend-based scenario. 

The “Target Scenario” should be to achieve the measures con-
tained in (1) the Action Plan (2) the Metropolitan Waste

Management Programme (with an additional Ecopark to deal
with waste once the existing plan comes to an end in 2006);
and (3) the extended Infrastructure Plan for Transport. These
combined measures would yield a 21.58% increase in energy
consumption to 2010 (or 40.43 GJ/year per capita). In the
Target Scenario, greenhouse gas emission would be reduced
by 30.3% in comparison with the Trend-based Scenario for
2010, resulting in emission cuts till 2.76 t CO2 equivalent per
capita. This scenario represents a ceiling with regard to trans-
port and would be difficult to achieve in its entirety.
Nevertheless, it should serve as a guideline for taking action.
The Plan emphasises the environmental importance of both
kinds of measures.

The Action Plan represents a serious attempt to exploit the
city’s renewable energy sources to the maximum. The two
kinds of renewable energy sources available are organic was-
tes (the raw material for producing biogas) and solar energy.
The City Council has taken a bold step in exploiting thermal
solar energy. The Plan will reinforce this initiative by making a
strong commitment to installing solar panels. 

The Plan envisages the following energy contribution from
renewable sources: 

• power generation of 341,800 GJ/year using biogas
• power generation of 58,000 GJ/year using solar PV, with a

maximum installed capacity of 14.14 MWp
• Installation of 96,300 m2 of thermal solar panels with a

heat generation capacity of 280,000 GJ/year

These installations would turn Barcelona into one of the cities
making most use of solar energy. 

This is consistent with the target set by the Spanish govern-
ment’s plan for fostering use of renewable energy sources for
Catalonia autonomy. The Central Government Plan envisages
for Catalonia 539,500 m2 of thermal panels and 16.5 MWp of PV
technology. Achieving 100% of the Barcelona Energy Plan in
this field would represent attaining 18% of the target for
Catalonia for thermal panels and 95% of the target for solar PV. 

With regard to the international commitments, a realistic
objective is to maintain the current low emission levels per
capita or to try to reduce the emission of greenhouse gases
below 3 tonnes CO2 equivalent/a year per capita. However,
this target is extremely ambitious, bearing in mind unfavou-
rable trends in the electricity generating mix and a significant
increase in the demand for transport. If these objectives are
to be attained, it is essential to continue building USW treat-
ment plants beyond 2006, which is when the current
Metropolitan Waste Management Plan comes to an end. It
should be noted that reaching a figure of 3 tonnes CO2
equiv./a year per capita would make Barcelona a leader in
terms of reducing greenhouse gas emissions. 

If action is not taken, Barcelona’s place in the rankings could
be adversely affected – a good reason for taking steps to
maintain the present moderate emission levels and to impro-
ve them where possible.

Fig. 6-1 Emissions of CO2 equivalent per capita18, including the results
from the Action Scenario (black) and the Trend-based Scenario (orange);
the figures for 1997 are from different sources [p63]

18 Data source: in brown (t CO2/capita): “The Urban Audit Handbook”, CE (only
emissions from electricity and natural gas). Data source for cities marked in gray
(t CO2 eq/capita): “Emission Inventory for Greenhouse Gases in the City of
Barcelona, 1987-1996” J.M. Baldasano et al. Atmospheric Environment, 33 1999.
Data for Barcelona: 96 - Baldasano,idem, 97 – M. Pares et al. Barcelona, Ecologia
d’una Ciutat. Data source 1999: Plan for Energy Improvement in Barcelona. [PEIB]
Data Spain COM (2000) 749 final. Data for other countries: John Byrne, personal
communication.
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