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Indicador 10.1. 
Canvi climàtic

Volum emès de CO2 equivalent per habitant

Expressa el volum anual d’emissions de CO2 equivalent per habitant. El CO2 equivalent (CO2 eq) inclou els sis 
gasos d’efecte hivernacle recollits en el Protocol de Kyoto: diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), òxid de nitro-
gen (N2O), hidrofluorocarburs (HFC), perfluorocarburs (PFC) i hexafluorur de sofre (SF6). Les fonts d’emissió 
considerades són el port, l’aeroport, l’abocador del Garraf, la incineradora de Sant Adrià de Besòs, la gene-
ració de l’electricitat consumida provinent del mix elèctric català, el consum de gasos liquats de petroli, de 
gas natural i de petroli d’automoció i altres (industrials). 
L’estimació de les emissions associades a l’electricitat consumida (sectors comercial i serveis, habitatge i 
industrial) es porta a terme a través de les dades de facturació, mentre que per als sectors del transport, 
el tractament de residus municipals, el port i l’aeroport s’aplica una metodologia indirecta o específica 
(PECQ, 2011-2020). El sector industrial no inclou totes les emissions de la planta de tractament de fangs de 
l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) Metrofang, només inclou les emissions ponderades a l’ús 
que fa de la planta Barcelona ciutat.

Fórmula*: 
∑ d’emissions de CO2 eq de les fonts considerades / nombre d’habitants

*Nota: En l’estimació de les emissions dels residus, a partir del 2008 s’han utilitzat els 
factors d’emissió vinculats al tipus de residu i no al tipus d’instal·lació final on van.

Unitat:
Tones CO2eq/habitant

Periodicitat: 
Anual

Font: 
Observatori de l’Energia de Barcelona, Agència de l’Energia de Barcelona.

Valors de referència:
Objectiu de planificació:
Pla d’energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire de Barcelona (PECQ). 2011-2020. Ajuntament de Barcelona.

Rellevància internacional:
Indicadors comuns europeus de sostenibilitat local.
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO37120:2014: desenvolupament sostenible de les 
comunitats.

Sistema d’indicadors d’“Anatomia de la ciutat” de la iniciativa City Protocol.

Resultat: 
2,21 t de CO2 eq / h.
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Resultat

El CO2eq emès a Barcelona l’any 
2013 ha estat de 3.568.963 tones, que 
representen 2,21 t per habitant. Els sec-
tors que més CO2eq han emès han estat 
el dels transports (27,8%), el domèstic 
(20,8%) i el del comerç i serveis (16,7%) 
(Figura 1). 
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Figura 1. Distribució de les emissions de CO2eq per sectors 
(milers de t), 2013.

Variació interanual

Les emissions de CO2eq han baixat 
lleugerament (-3%) passant de 2,28 t/ ha-
bitant a 2,21 t/ habitant entre l’any 2012 i 
2013. En termes absoluts, les emissions 
de tots els sectors han disminuït a ex-
cepció del sector transports i el port i ae-
roport que les han augmentat un 2% i 5% 
respectivament (Figura 3). 
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Figura 2. Variació interanual de les emissions de CO2eq, 2012-2013.



Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2015

146

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Objectiu 10: Resiliència i 
responsabilitat planetària

10

Figura 3. Tendència de les emissions de CO2 eq, 1999-2013.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009 2010 2011 2012

Total emissions per habitant 3,19 3,22 3,31 3,29 3,13 3,24 3,44 3,31 3,31 2,60 2,52 2,48 2,36 2,28
Domèstic 766,2 905,4 942,2 925,4 789,1 791,4
Comercial i serveis 530,2 815,7 793,0 713,4 676,3 637,5
Industrial 523,1 515,1 470,3 505,0 556,9 534,4
Transports 1099,0 1138,2 1059,0 1080,5 1000,3 976,3
Tractament de RSU 1446,4 327,6 371,7 359,5 349,1 327,6
Port i Aeroport 436,4 479,1 419,0 410,9 417,6 403,4
Altres 10,5 19,8 25,1 20,4 23,9 19,4
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y Valor Objectiu PECQ 2020: 2,53 t CO2eq/h./any

Tendència 

L’emissió de CO2eq per habitant a Barcelo-
na manté la tendència de disminució constant 
iniciada l’any 2008, assolint enguany el valor 
més baix de tota la sèrie històrica (2,21 t CO2eq/ 
h.). Aquesta evolució constitueix una millo-
ra continuada del valor objectiu establert pel 
Pla d’energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire 
de Barcelona 2011-2020 (PECQ) a l’horitzó 2020 
(2,53 t CO2eq/ h. i any). 

Si bé les emissions del sector dels trans-
ports han augmentat en relació a l’any passat, 

la tendència des de l’any 2008 ha estat de 
disminució neta. A diferència, les emissions 
de CO2eq associades al tractament de resi-
dus han seguit una tendència d’increment 
des d’aquest any. 

El sector domèstic, comercial i de serveis, 
l’industrial i el port i aeroport presenten una 
trajectòria global de reducció de les emis-
sions respecte l’any 2008. 

Nota: *Canvi metodològic en el càlcul de les emissions
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Reptes i oportunitats

Els esforços realitzats per a la reducció de 
les emissions de CO2eq s’ha continuat orientant 
a la millora de l’eficiència i l’estalvi energètic 
d’una banda, i a l’increment de l’ús d’energies 
renovables de l’altra. 

L’augment de les emissions en el sector que 
més contribueix a l’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle, el transport, planteja la necessitat 
de seguir fomentant els modes d’ecomobilitat 
en els desplaçaments urbans (transport pú-
blic, bicicleta i desplaçament a peu), tant in-
terns com de connexió. Si bé la tendència de 
les emissions del transport és de millora des 
de l’any 2008, es continuen presentant oportu-
nitats per seguir reduint les emissions a través 
de, per exemple, la contínua millora de la xar-
xa de transport públic. Pel que fa el tractament 
de residus, l’augment dels residus valoritzats 
energèticament a través d’incineració ha contri-
buït a l’augment de les emissions de CO2eq res-
pecte l’any passat. Aquest increment planteja 
la necessitat de millorar l’eficàcia de la separa-
ció i valorització dels residus municipals.

La resta de sector, amb tendències de dis-
minució continuada, segueixen presentant 
oportunitats per a la reducció de les emissions 
dels gasos d’efecte hivernacle. Pel que fa al 
sector domèstic, si bé els fenòmens climàtics 
intensifiquen el consum d’energia a les llars, la 
millora de l’eficiència tecnològica constitueix 
una oportunitat de reducció de les emissions 
(p.e., a través de la substitució d’aparells de 
climatització i electrodomèstics, l’optimització 
dels hàbits energètics, la millora de l’aïllament 
de les edificacions i llars, etc.). En el sector in-
dustrial, la millora progressiva de l’eficiència 
tecnològica i dels models de gestió producti-
va poden traduir-se en millores de l’eficiència 
energètica dels processos industrials.

Per saber-ne més

A Barcelona: Pla d’energia, canvi climàtic i qua-
litat de l’aire de Barcelona (PECQ). 2011-2020. 
Ajuntament de Barcelona 

A Europa: EU energy in figures. Statistical Poc-
ketbook 2014. European Commission 

https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/PECQ_catala-1.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/PECQ_catala-1.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/statistics/energy-statistical-pocketbook
https://ec.europa.eu/energy/en/statistics/energy-statistical-pocketbook

