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Resum 

En la societat actual cada dia és més necessari considerar l’impacte ambiental generat per 
qualsevol tipus d’acció duta a terme per tal d’implantar mesures que puguin disminuir-lo.  

Els grans esdeveniments són activitats efímeres que impliquen el desplaçament d’una gran 
quantitat d’individus a un recinte per gaudir d’algun tipus d’activitat ja sigui esportiva, lúdica, 
cultural,... Per dur a terme aquesta activitat sovint és necessària l’habilitació de grans espais 
per acollir aquests visitants i per desenvolupar les diferents accions que s’hi realitzen.  

Per tant, són esdeveniments que porten implícit un gran impacte ambiental i, en particular, un 
gran consum d’energia des de la seva planificació, passant pel seu desenvolupament i fins al 
seu desmuntatge.  

Per aquest motiu, d’uns anys ençà des de la organització d’aquest tipus d’activitats s’estan 
impulsant accions per disminuir l’impacte ocasionat. Un exemple és el cas del Fòrum de les 
Cultures de Barcelona 2004. En aquest, la organització va impulsar un sistema de gestió 
ambiental amb la finalitat de fer l’esdeveniment més sostenible. 

L’objectiu final d’aquest projecte es estudiar possibles actuacions encaminades a 
incrementar l’eficiència energètica dels grans esdeveniments a partir de l’avaluació 
d’eficiència energètica d’un cas concret: el Fòrum de les Cultures de Barcelona 2004.  

Les dades necessàries per al projecte algunes s’han mesurat al recinte durant el 
desenvolupament del Fòrum, altres han estat cedides per la organització de l’esdeveniment i 
d’altres han estat fruit de càlculs realitzats en funció del coneixement de l’activitat. 

Dels resultats del Fòrum s’ha pogut comprovar que el transport dels visitants al recinte ha 
estat l’ús que ha generat un major impacte ambiental. Alhora, s’ha observat que malgrat 
algunes de les accions implantades per la organització han fet augmentar l’eficiència 
energètica del Fòrum, la manca d’agilitat del sistema de gestió ambiental ha fet disminuir la 
capacitat d’acció de l'esmentat sistema. 

Tanmateix s’ha fet palesa de la importància que té considerar els impactes energètics des 
d’un punt de vista d’anàlisi de cicle de vida (des de l’origen fins a la fi) ja que accions que en 
un principi poden semblar sostenibles (com per exemple el got Fòrum) poden resultar menys 
eficients energèticament que les convencionals.  
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1. Glossari 

ACS – aigua calenta sanitària 

kWhe – kWh elèctrics 

MJe- MJ elèctrics 

MJt.eq.- Els MJ tèrmics equivalents representen l’energia necessària per generar 1 MJ 
d’energia final (per exemple elèctrica) per mitjans convencionals a partir d’energia tèrmica. 
L’equivalència entre els MJ d’electricitat produïda mitjançant energia nuclear, tèrmica o 
energies renovables equival a 2,6 MJ tèrmics equivalents1 

rr - residus radioactius 

UMA – Unitat de Medi Ambient de les Universitats. Denominació que tenia el grup format per 
la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya encarregat de 
dur a terme la Gestió Ambiental del Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona 2004. 

                                                 

1 Segons “Glossari energètic. Unitats”, ICAEN (ref. [6]) 
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2. Prefaci 

La idea d’aquest projecte final de carrera va sorgir d’una beca realitzada amb el Departament 
d’Enginyeria Química de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 
sobre un Estudi de la Gestió Ambiental del Fòrum de les Cultures de Barcelona 2004. 

En aquest estudi, realitzat conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya i la 
Universitat Autònoma de Barcelona, es va dur a terme el seguiment i control del Sistema de 
Gestió Ambiental que la organització del Fòrum es va plantejar. 

Fruit d’aquest estudi i de l’interès personal en la temàtica de l’energia, va sorgir la idea de 
treballar sobre l’eficiència energètica en grans esdeveniments per tal de poder estimar 
l’impacte concret d’un esdeveniment d’aquest tipus considerant tot el consum energètic 
implícit en el desenvolupament d’aquests. 
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3. Introducció 

Els grans esdeveniments són activitats efímeres que impliquen el desplaçament d’una gran 
quantitat d’individus a un recinte per gaudir d’algun tipus d’activitat.  

Aquests esdeveniments generen un consum d’energia considerable del que cal prendre 
consciència amb l’objectiu de disminuir-lo. Cada vegada més, les organitzacions d’aquest 
tipus d’esdeveniments estan implementant accions per optimitzar l’impacte ambiental 
ocasionat.  

Per exemple, l’any 1999 el Comitè Olímpic Internacional va adoptar l’Agenda 21 dels Jocs 
Olímpics on reflecteix la seva posició sobre el desenvolupament sostenible i estableix un pla 
d’acció pels membres del moviment Olímpic.  

Per als Jocs Olímpics de Sidney de l’any 2000, es va crear la Guia Ambiental per Jocs 
Olímpics d’Estiu i Greenpeace es va encarregar de proposar mesures per ambientalitzar els 
jocs. Posteriorment, es va crear un grup encarregat del seguiment i la vigilància d’aquestes 
mesures.  

Per al cas concret estudiat del Fòrum de les Cultures de Barcelona 2004, un dels tres eixos 
temàtics va ser la sostenibilitat. La organització pretenia amb aquest donar mostra als 
visitants de la importància d’aquest valor en la societat actual començant pel recinte i 
l’activitat que s’hi desenvolupava.  

Per això, es va crear un sistema de gestió ambiental i es va encarregar a la Universitat 
Politècnica de Catalunya i a la Universitat Autònoma de Barcelona un estudi de control i 
seguiment de la Gestió Ambiental del Fòrum.  

Aquest sistema de control tenia com a objectiu detectar possibles incidències ambientals en 
el recinte per poder evitar-les i controlar els diferents consums energètics de l’activitat.   

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte final de carrera és estudiar l’eficiència energètica en grans 
esdeveniments a partir de la realització d’una anàlisi d’eficiència energètica del Fòrum 
Universal de les Cultures de Barcelona 2004.  

A partir dels resultats d’aquesta anàlisi concreta es proposen alternatives al seu 
subministrament, estructura i disseny, utilització i gestió i control per posteriorment poder 
extreure unes conclusions globals aplicables a futurs grans esdeveniments.  
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L’objectiu d’aquest anàlisi es determinar les causes que han contribuït més a l’impacte 
energètic del Fòrum per proposar millores ambientals per a grans esdeveniments de caire 
semblant a aquest.  

3.2. Metodologia 

Per realitzar aquest estudi es pren com a referència la metodologia emprada en els anàlisis 
de cicle de vida, és a dir, s’avaluarà l’impacte ambiental de l’esdeveniment tenint en compte 
tots els consums que impliquen una despesa energètica des de la seva producció fins a la 
seva deposició o reutilització.  

El projecte es divideix bàsicament en tres parts: l’inventari del consum energètic del Fòrum 
(apartat 4), el seu impacte ambiental, l’anàlisi d’eficiència energètica i la proposta 
d’alternatives (apartat 5) i, finalment, la proposta de mesures aplicables per l’optimització de 
l’eficiència energètica en grans esdeveniments (apartat 7).  

3.3. Abast del projecte 

La funció del Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona 2004 va ser oferir un conjunt 
d’activitats ubicades en un espai concret durant un període de temps (del 9 de maig al 26 de 
setembre) als visitants. Per tant, la unitat funcional escollida per a l’estudi de l’esdeveniment 
són els visitants i dia.   

El sistema Fòrum de l’estudi són les diferents activitats, espectacles, ... que es realitzen a 
l’interior del recinte Fòrum. Donat que l’estudi té com a objectiu realitzar una anàlisi 
d’eficiència energètica de l’esdeveniment, es consideraran totes les entrades i sortides que 
impliquen un consum energètic significatiu. El consum energètic de l’esdeveniment es pot 
diferenciar en dos grans blocs: el subministrament directe d’energia i el consum indirecte que 
ha generat l’esdeveniment.  
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4. Situació energètica del Fòrum 

En aquest apartat es realitza una descripció de la situació energètica del Fòrum durant el seu 
desenvolupament.  

Primer, es defineix l’abast de l’estudi (apartat 4.1) i es realitza una breu desceipció del recinte 
Fòrum (apartat 4.2). Seguidament es descriu la distribució energètica del Fòrum en quant a 
tipus d’energia consumida i usos que se n’ha fet (apartat 4.3). Posteriorment, es realitza una 
descripció de les accions ambientals que la organització es va plantejar (apartat 4.4). 
Finalment, es presenta un inventari de tots els consums energètics significatius implicats en 
l’esdeveniment (apartat 4.5). 

4.1. Abast de l’estudi 

Com s’ha comentat a la introducció, el consum energètic del Fòrum es pot dividir en dos 
grans blocs: el consum directe d’energia i el consum indirecte.  

Es defineix per consum directe tota l’energia consumida al recinte per al desenvolupament 
normal de l’activitat. El consum indirecte és defineix com aquell consum energètic necessari 
per a la fabricació dels diferents productes i objectes que hi ha hagut al Fòrum (per exemple, 
els materials constructius o materials fungibles com ara el paper).   

Pel que fa als visitants es realitzaran diferents assignacions de consum segons la seva 
procedència ja que no tot el consum energètic del seu desplaçament es deu a la realització 
de l’esdeveniment. A l’Annex F (estudi de mobilitat) es detallen tots aquests aspectes.  

Referent als materials, s’estimarà el consum energètic que porta implícit el consum o 
utilització de diferents tipus de materials. Es comptabilitzarà l’ocasionat pels materials de les 
construccions i el consum d’altres materials fungibles que han tingut un impacte energètic 
significatiu al Fòrum. Aquestes estimacions es realitzaran a partir de les dades de la 
subhasta dels elements del Fòrum, de les sortides de residus i d’altres dades i suposicions 
de materials consumits.  

També en aquest cas, serà necessari realitzar assignacions de consum als diferents 
materials que s’han reutilitzat. Aquestes es detallen a l’apartat 0. 

A la Figura 4.1 es pot veure el diagrama de flux del sistema Fòrum amb els processos que es 
tindran en compte en aquest estudi. 
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Figura 4.1 Diagrama de flux del sistema Fòrum 
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4.1.1. Tipus d’impactes considerats 

L’impacte ambiental del Fòrum es comptabilitzarà com l’energia primària consumida degut al 
desenvolupament de l’esdeveniment.  

Per poder realitzar les comparacions entre les diferents fonts d’energia utilitzades 
s’expressarà el consum energètic en MJ tèrmics equivalents. Els MJ tèrmics equivalents 
representen l’energia necessària per generar 1 MJ d’energia final a partir d’energia tèrmica.  

Anàlogament, s’avaluarà l’efecte hivernacle i l’emissió de residus radioactius del consum 
d’energia. S’han considerat aquests dos aspectes en ser dos dels que provoquen major 
alarma social en l’àmbit d’estudi d’aquest projecte.  

4.1.2. Descripció de les categories de les dades 

Les dades que s’utilitzaran en aquest projecte seran una barreja de dades subministrades 
pel Fòrum sobre diferents consums, dades de la Unitat de Medi Ambient de les Universitats 
que va dur a terme el seguiment de la Gestió Ambiental del Fòrum (UMA en endavant),  
altres calculades fruit de la observació i coneixença del recinte durant els cinc mesos del seu 
desenvolupament i altres estimades a partir de dades procedents de diverses fonts.  

S’inclouran totes les entrades i sortides que tenen un consum d’energia implícit avaluant 
l’impacte energètic de cadascuna d’elles. 

Es negligiran aquells impactes que representin menys d’un 0,1% de l’impacte total del 
Fòrum.  
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4.2. Descripció del Fòrum 

Per estudiar la situació energètica del Fòrum s’ha realitzat una separació per zones del 
recinte. Alhora, dins d’aquestes zones, s’han identificat diferents espais per tal de poder 
ubicar i identificar amb facilitat tots els elements del Fòrum. A l’Annex A es pot veure un 
plànol amb les diferents zones i espais del Fòrum identificats així com algunes fotos de 
diferents zones del recinte Fòrum.   

A la Taula 4.1 es poden veure les zones en que s’ha dividit el territori i els espais que hi 
pertanyen a cadascuna d’aquestes.  

ZONES CODI ESPAIS CODI 

Centre Acreditacions CA 

Ed. Serveis Exterior SE 

Ed. Mirador MI 
1. Zona d’accés ZA 

Zona guixetes TA 

Accés Diagonal ED 

Accés Prim EP 2. Edifici Fòrum EF 

Edifici Fòrum EF 

Edifici Centre de 
Convencions  CC 

Teatre Grec  TG 3. Centre de Convencions CC 

Recinte CC RN 

Escenari de la Haima ES 

Haima HA 4. Esplanada central EC 

Recinte esplanada central RC 

Auditori petit AM 

Gran auditori GA 

Edifici Banys BA 

Edifici Capbussament  CP 

Edifici Duna DU 

Edifici Cova CV 

5. Parc dels Auditoris PA 

Recinte PA RP 
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ZONES CODI ESPAIS CODI 

Edifici Marina Seca MS 

Escola de vela EV 6. Fingers FI 

Recinte Fingers RG 

Moll de Ronda MR 

Moll del Nord MN 

Pavelló de Marina PM 

Edifici Cubs CU 

Edifici Rampa RA 

Escenari Marina EM 

Cabaret CA 

Circ CI 

Mc Auto MA 

Edifici Meditació ME 

Cercavila Nit CN 

7. Molls MO 

Fantòtems FA 

Taula 4.1 Zones i espais del territori fòrum 

Posteriorment, s’han identificat uns elements comuns per la seva funció i s’han ubicat en 
cadascun dels esmentats espais.  

A laTaula 4.2 es pot veure la relació dels diferents elements en que s’ha separat el Fòrum.  

ELEMENTS CODI 

Botiga BO 

Bugaderia BG 

Camerino CA 

Escenari ES 

Exposicions EX 

Infermeria IN 
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ELEMENTS CODI 

Lavabos LA 

Magatzem MA 

Mercat ME 

Mòdul Sanitari MS 

Oficina OF 

Passadís PA 

Quioscos QU 

Restaurant RE 

Sala SA 

Taverna TV 

Vestuaris VE 

Taula 4.2 Elements 

Durant el desenvolupament de l’activitat es va dur a terme una identificació sobre el territori 
de tots els elements, del tipus d’energia que consumien i dels aparells que contenia 
cadascun, és a dir, es va inventariar tot el que hi havia al Fòrum que implicava un consum 
energètic significatiu. Per a dur a terme aquesta inspecció es van realitzar unes fitxes amb 
l’estructura que es pot observar a la Taula 4.3.  
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ZONA:  
 
ELEMENT  

Codi 1 Pl1 Lav1 Màq1 Mag1 Àrea1 Clima2 Pot2 Il·lum2 Int2 Maq2 Pot2 Foto2  

             

             

Observacions: 
1 Camps per poder identificar l’element (extrets de la base de dades de la UMA).  
2 Camps a emplenar  
 
On: 

- Zona: zona a estudiar (Molls, Fingers,…) 
- Establiment: element a caracteritzar (vestuari, lavabo, camerino,…) 
- Codi: codi que l’element té a la base de dades de la UMA. Segueix l’esquema ZZEELL00 on: 

CODI ZONA (ZZ), CODI ESPAI (EE), CODI ELEMENT (LL), NUMERACIÓ (00). 
- Pl: planta on es troba l’element 
- Lav: c (té lavabo dins) o f (no té lavabo) 
- Màq: c (té màquines dins) o f (no té màquines) 
- Àrea: explicació de la ubicació de l’element 
- Clima: climatització- sistema de climatització emprat i quantitat 
- Potència: potència del sistema de climatització (si es pot veure) 
- Il·lum: il·luminació- tipus il·luminaria de l’element 
- Int: interruptor- existència o no d’interruptors manuals 
- Maq: maquinària- aparells que hi ha en l’element analitzat 
- Pot: potència de cadascun dels aparells identificats (si es pot veure) 
- Foto: fotos realitzades relacionades amb l’element  
 

Taula 4.3 Estructura de les fitxes per a la realització de l’inventari 

La diagnosi dels diferents elements es va realitzar en col·laboració amb dos membres de 
l’equip UMA durant el desenvolupament del Fòrum. A l’Annex B es presenta tot l’inventari 
realitzat fruit de l’esmentada diagnosi. 

Es disposa també d’un inventari dels diferents objectes que el Fòrum va subhastar al final de 
l’esdeveniment. L’inventari final utilitzat per al projecte és una barreja d’ambdós ja que es va 
comprovar que el de Fòrum no coincidia totalment amb la inspecció realitzada. 

4.3. Distribució energètica al Fòrum  

En aquest apartat es descriu l’estructura del subministrament energètic que ha abastit el 
Fòrum de les Cultures 2004. Aquesta estructura, com s’ha esmentat a l’abast del projecte 
(veure apartat 3.3), es divideix en dos grans blocs: el subministrament directe d’energia i el 
consum indirecte que ha generat l’esdeveniment.  
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Per el subministrament directe el Fòrum es va alimentar de les següents fonts d’energia: 
electricitat, combustibles Fòrum i Districlima. A continuació es descriu com es realitzava la 
distribució de les diferents fonts d’energia a cada punt de Fòrum.  

1. ELECTRICITAT 

El subministrament elèctric del Fòrum es feia a partir de 18 escomeses situades en diferents 
punts del recinte. La xarxa elèctrica alimentava tots els elements del Fòrum.  Aquesta 
electricitat provenia de la xarxa que alimenta la ciutat de Barcelona.  

2. COMBUSTIBLES FÒSSILS 

Com a combustibles fòssils es va utilitzar propà, gas natural, gasolina i BDP10. 

El propà es subministrava en bombones directament a l’espai on era utilitzat. El seu ús va 
ser íntegrament per a les cuines dels diferents mercats del Fòrum.  

El gas natural es conduïa pel recinte des de quatre escomeses. El seu ús va ser per a les 
cuines d’alguns restaurants i per a la producció d’aigua calenta sanitària als vestuaris de 
l’edifici Rampa.  

La gasolina i el BDP10 es van subministrar en llaunes o directament a la benzinera als 
espectacles o mitjans de transport que n’utilitzaven.  

3. DISTRICLIMA 

El Districlima és una xarxa de producció d’aigua freda i calenta (District Heating and Cooling) 
a partir de l’aprofitament del vapor generat en la incineració de residus.  

L’aigua freda provinent del Districlima s’utilitzava al Fòrum per la climatització de diferents 
espais: edifici Capitania (situat al Pavelló de Marina), Centre de Convencions, restaurants i 
botigues de la planta baixa del Moll del Nord i del Moll de Ronda, Cabaret, edifici Rampa i 
edifici Fòrum. L’aigua calenta s’utilitzava per a la producció d’aigua calenta sanitària a l’edifici 
Capitania, al Centre de Convencions i a l’edifici Fòrum.    

Per mostrar l’estructura de la distribució energètica directa del Fòrum es presenta un altre 
plànol de tot el recinte on es pot veure l’estructura general de la xarxa de subministrament 
energètic que ha abastit el Fòrum de les Cultures (Annex C).  

En referència als usos als que s’ha destinat l’energia s’han dividit en: il·luminació pública, 
il·luminació interior, climatització, desenvolupament d’espectacles i grans exposicions, aigua 
calenta sanitària, establiments alimentaris, aparells d’oficines i elèctrics, transport i materials.  
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A Taula 4.4 es presenten els diferents tipus d’energia que s’ha consumit al Fòrum i quin ha 
estat el seu ús. 

 Electricitat Combustibles fòssils Districlima 

Il·luminació pública X   

Il·luminació interior X   

Climatització X  X 

ACS X X X 

Desenvolupament espectacles 
i/o grans exposicions 

X X  

Establiments alimentaris X X  

Aparells d’oficina i elèctrics X X  

Transport X X  

Materials X X  

Taula 4.4 Tipus d’energia i usos 

Seguidament es detalla quins aspectes es tindran en compte en cadascun dels usos 
esmentats: 

A) Consum per il·luminació pública: S’inclou tot el consum degut a la il·luminació pública 
del recinte, és a dir, la il·luminació dels espais exteriors.  

B) Consum per il·luminació interior: S’inclou tot el consum degut a la il·luminació d’espais 
interiors excepte la il·luminació dels espectacles i/o de les grans exposicions ubicades 
a l’interior d’edificis i la dels establiments alimentaris que s’inclouen en l’ús destinat per 
aquests en concret.  

C) Consum per climatització: En aquest apartat es comptabilitza tot el consum degut a la 
climatització dels diferents elements del Fòrum. S’inclou tant la climatització mecànica 
(ventiladors), la corresponent a aparells d’aire condicionat i l’associada al consum de 
les màquines que generen i distribueixen l’aire fred a partir de l’aigua freda provinent 
del Districlima.  
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D) Consum per a la producció d’aigua calenta sanitària: En aquest apartat es 
comptabilitza tot el consum degut a la producció d’aigua calenta sanitària al recinte 
excepte l’ACS que s’utilitza  a les cuines ja que aquest consum s’inclou en el consum 
total dels establiments alimentaris.   

E) Consum per al desenvolupament d’espectacles i/o grans exposicions: En aquest 
apartat s’inclou aquell consum que està directament relacionat amb el 
desenvolupament dels diferents espectacles i/o de les grans exposicions, és a dir, el 
consum energètic implicat durant el desenvolupament de l’activitat (il·luminació, so i 
climatització) però no el consum total que ha generat aquesta per a la seva producció 
(camerinos per als actors, sales de descans,...).  

F) Consum dels establiments alimentaris: En aquest apartat es comptabilitza el consum 
degut als diferents establiments alimentaris del recinte. Es defineixen com 
establiments alimentaris els quioscos, mercats, tavernes i restaurants del recinte. 
S’inclou tot el consum de les cuines (il·luminació i aparells electrodomèstics) però no el 
de les sales ni dels lavabos per als clients.  

No es consideren cuines les sales de descans dels treballadors que disposaven de 
nevera, cafetera i microones.  

Tampoc s’inclourà en aquest apartat el consum implicat per la generació de residus de 
cap tipus ja que aquests es comptabilitzaran a l’apartat de materials.  

G) Consum en aparells d’oficina i aparells elèctrics: En aquest apartat s’inclou el consum 
degut als diferents aparells d’oficina i elèctrics més importants (ordinadors, 
impressores, fotocopiadores, faxs, ascensors, electrodomèstics que no pertanyen a 
les cuines,...) existents als diferents elements del Fòrum. 

H) Consum en transport: S’inclou el consum energètic que ha implicat el transport dels 
treballadors i dels visitants al recinte i el transport intern del Fòrum.  

I) Consum en materials: En aquest apartat s’inclou el consum energètic degut a la 
utilització de diferents materials al Fòrum.  

 

 



Pàg. 22  Memòria 

4.4. Descripció de les accions ambientals realitzades per la 
organització  

Un dels tres eixos temàtics del Fòrum va ser el desenvolupament sostenible. La organització 
es va plantejar que l’esdeveniment es si mateix fos un exemple de sostenibilitat. Per això, al 
desembre de 2002, el Comitè de Direcció va aprovar el “projecte de gestió ambiental del 
Fòrum”. El 18 de Març del 2003, el mateix Comitè va aprovar el document “d’avaluació dels 
impactes ambientals significatius de la celebració del Fòrum-Barcelona 2004”, on es citaven 
95 compromisos i objectius.  

Dits compromisos es concreten en quatre mesures de tipus general i un conjunt de mesures 
addicionals per a les activitats de cada àrea (d'Operacions, de Programa, Promoció i 
Comunicacions, i de Recursos) que, en molts casos, responen a formes concretes d’aplicar 
dites mesures. 

Les quatre mesures generals aprovades són: 

1. Aplicació de criteris de compra ambientalment correctes de béns i serveis a 
productes i empreses 

En els Plecs de Condicions es prioritzaven els productes amb etiqueta ecològica i 
s’exigia a les empreses la documentació que acrediti el compromís i la responsabilitat 
social, de conformitat amb el Llibre Verd sobre responsabilitat social de les empreses 
de la Comissió Europea de juliol del 2001. 

2. Aplicació de la “cadena de prioritat” respectuosa amb el medi ambient i la 
minimització de residus pel que fa al consum de materials 

3. Facilitar, i alhora exigir, una gestió ambientalment correcte a les empreses i entitats 
operadores dels serveis del Fòrum. 

Es va realitzar l’ambientalització dels Plans Operatius. 

4. Aplicar mecanismes de recollida del grau de compliment i d’eficàcia de les mesures 
aplicades. 

Es va realitzar un sistema d’indicadors ambientals per realitzar el seguiment i 
l’avaluació de les activitats del Fòrum. Es va contractar un equip format per les 
universitats, l’UMA, encarregat de dur a terme la gestió ambiental del Fòrum i 
informar, mitjançant informes mensuals, de l’estat dels indicadors així com de les 
incidències detectades i les millores realitzables.   
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Segons l’avaluació realitzada per part de l’UMA (ref. [9]) del compliment d’aquests objectius, 
una tercera part d’aquests no es van poder avaluar per manca d’informació i, de la resta, un 
90% es van dur a terme ja fos total o parcialment.  

A l’Annex D es presenta el llistat concret dels objectius així com l’avaluació quantitativa del 
compliment d’aquests objectius i de l’efecte ambiental associat. Aquesta avaluació es basa 
en la realitzada per l’UMA en l’informe final (ref. [9]) però està actualitzada amb la informació 
que es coneix actualment. 

A continuació es detallen les accions relacionades amb el consum energètic més 
significatives realitzades per la organització per al compliment d’aquests objectius. Els 
números entre parèntesis del final indiquen l’objectiu al que pertanyen (el llistat d’objectius es 
pot veure a l’Annex D): 

- Implantació d’un servei de recollida selectiva per tot el recinte (per a visitants, 
treballadors i per als diferents operadors del recinte). (18/20/23/68/69) 

- Fòrum sense envasos: Implantació sistema de got reutilitzable per a la minimització 
dels envasos lliurats als establiments alimentaris. (25/48) 

- Promoció de la utilització de vehicles elèctrics per als desplaçaments a l’interior del 
recinte. (31/48) 

- Flota externa Fòrum formada majoritàriament per vehicles híbrids. (no hi havia cap 
objectiu que fes referència al transport de la flota externa) 

- Recollida dels olis de cuina per reciclar. (32) 

- Utilització de BDP10 com a combustible en el trenet per als visitants del Fòrum i per 
als desenvolupament dels espectacles i activitats. (8/48) 

- Xarxa de District Cooling and Heating “Districlima” per a la climatització i generació 
d’ACS en la major part dels habitacles del Fòrum. (7) 

- Realització d’una subhasta de gran part dels materials en finalitzar l’esdeveniment. 
(no estava als objectius inicials) 

- Desconstrucció del recinte controlada en quant a destí dels residus. (4/5/11/21/28/51) 

A l’apartat 4.5.5 es realitza una valoració quantitativa de l’estalvi implicat per cadascuna 
d’aquestes accions. 

A continuació es presenten algunes fotos on es poden veure exemples d’aquestes accions. 
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Foto 4.1 Punts de recollida selectiva per als visitants i per als operadors;  respectivament 

 

Foto 4.2 Separació de residus en la construcció 

 
Font: UMA 

Foto 4.3 Numeració de diferents elements per subhastar 
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4.5. Consum energètic al Fòrum per tipus i usos 

En aquest apartat es detalla l’inventari de consum d’energia final directe i indirecte de 
l’esdeveniment per a cadascun dels tipus i usos esmentats a l’apartat anterior (veure Taula 
4.4). 

Per a la realització d’aquest inventari de consums ha estat necessari realitzar un estudi de 
les bones pràctiques energètiques i de la mobilitat del Fòrum. El primer estudi, que es 
presenta a l’Annex E, s’ha realitzat per determinar el grau de funcionament dels equipaments 
per poder estimar posteriorment el seu consum. A l’estudi de mobilitat, que es presenta a 
l’Annex F, s’ha analitzat la mobilitat dels visitants i treballadors del Fòrum per poder estimar 
el consum energètic que ha generat. 

4.5.1. Consum d’electricitat 

Per a l’estudi del consum d’electricitat del Fòrum s’ha tingut en compte el consum elèctric 
directe al recinte i l’indirecte degut al desplaçament dels treballadors i dels visitants al recinte 
en mitjans de transport elèctrics.  

Per al càlcul es disposa del consum de les diferents escomeses del Fòrum. Per separar-lo en 
els usos als que s’ha destinat, primer s’ha realitzat un estudi de bones pràctiques 
energètiques dels diferents elements en el que s’avalua el compliment d’aquestes pràctiques.  

L’estudi de les bones pràctiques energètiques dels diferents elements del Fòrum s’ha 
realitzat a partir dels resultats de la inspecció de bones pràctiques realitzada per la UMA i de 
diferents observacions personals realitzades durant el desenvolupament del Fòrum. Aquest 
es presenta a l’Annex E.  

El subministrament elèctric directe al Fòrum es feia a partir de 18 escomeses situades per tot 
el recinte. Per associar aquest consum a cadascun dels usos que s’han descrit a la Taula 4.4 
s’han realitzat un seguit de càlculs i suposicions a partir dels quadres elèctrics de cadascuna 
d’aquestes escomeses, de l’inventari realitzat al Fòrum, de l’estudi de bones pràctiques i dels 
consums elèctrics de cada escomesa. 

A l’Annex G es poden veure tots els càlculs i les suposicions realitzades per a la obtenció 
d’aquests consums per a cadascuna de les diferents escomeses. 

A continuació, a la Taula 4.5, es presenta el consum elèctric resultat d’aquests càlculs en 
kWhe pels usos descrits a la Taula 4.4. Només s’inclouen els kWhe deguts al transport 
associats a les escomeses, és a dir, el transport dels vehicles elèctrics del Fòrum. 

 

 



Pàg. 26  Memòria 

 climatització il·luminació 
aparells 
d'oficina i 
elèctrics 

establiments 
alimentaris 

il·luminació 
pública 

maig 3,36E+04 1,66E+05 1,06E+05 3,46E+05 5,86E+04 

juny 6,87E+04 2,35E+05 1,56E+05 5,38E+05 9,06E+04 

juliol 8,53E+04 2,47E+05 1,65E+05 5,81E+05 8,32E+04 

agost 8,53E+04 2,51E+05 1,66E+05 5,87E+05 8,40E+04 

setembre 5,90E+04 2,08E+05 1,37E+05 4,88E+05 7,97E+04 

TOTAL 3,24E+05 1,09E+06 7,16E+05 2,66E+06 3,87E+05 

 exposicions i 
espectacles ACS vehicles 

elèctrics altres Total kWh 

maig 5,86E+05 1,38E+04 9,57E+02 5,79E+05 1,89E+06 

juny 8,19E+05 7,16E+03 1,55E+03 6,21E+05 2,54E+06 

juliol 8,60E+05 7,19E+03 2,40E+03 6,05E+05 2,64E+06 

agost 8,63E+05 5,51E+03 3,38E+03 6,14E+05 2,66E+06 

setembre 7,17E+05 4,62E+03 1,88E+03 7,01E+05 2,40E+06 

TOTAL 3,77E+06 3,83E+04 9,78E+03 3,12E+06 1,21E+07 

Nota: La columna d’altres fa referència als kWhe que no s’han pogut assignar a cap ús per manca de dades per 
poder realitzar suposicions coherents (veure raonament a l’Annex G).  

Taula 4.5 Consum elèctric de les escomeses del Fòrum en kWhe 

Referent al consum elèctric indirecte, s’ha realitzat un estudi de mobilitat del Fòrum en el que 
es descriuen tots els mitjans de transport que s’han utilitzat per a la realització de l’activitat, 
tant a nivell intern del Fòrum com a nivell dels desplaçaments de treballadors i visitants que 
ha ocasionat. A partir d’aquest estudi s’han estimat els consums dels mitjans de transport 
elèctrics. A l’Annex F es poden veure els càlculs i resultats de dit estudi. 

Els desplaçaments realitzats pels visitants i pels treballadors amb consum elèctric són els 
realitzats amb metro, tramvia, tren i tren de rodalies.  

A la Taula 4.6 es pot veure el consum energètic que han implicat aquests desplaçaments 
expressat en MJ tèrmics equivalents. Els MJ tèrmics equivalents representen l’energia 
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necessària per generar 1 MJ d’energia elèctrica per mitjans convencionals a partir d’energia 
tèrmica. L’equivalència entre 1 MJ d’electricitat produïda a Catalunya i els MJ tèrmics 
equivalents  és de 2,6 MJ tèrmics equivalents1. 

  
visitants 
enquestats 
(MJ) 

total visitants 
(MJ) 

total visitants 
assignat 
Fòrum (MJ) 

consum 
treballadors 
(MJ) 

TOTAL 
CONSUM 
FÒRUM (MJ) 

tren 5,30E+04 2,45E+08 1,85E+07 0,00E+00 1,85E+07 

tren rodalies 2,09E+03 9,65E+06 9,47E+06 6,15E+05 1,01E+07 

metro 1,85E+03 8,55E+06 8,51E+06 4,86E+05 9,00E+06 

tramvia 1,94E+02 8,94E+05 8,79E+05 1,65E+04 8,95E+05 

TOTAL 5,72E+04 2,64E+08 3,73E+07 1,12E+06 3,84E+07 

Nota: La diferència entre el consum assignat als visitants en tren i en tren de rodalies es basa en la suposició 
realitzada a l’estudi de mobilitat que els visitants amb procedència de més de 300 km no es van desplaçar fins a 
Barcelona degut a la celebració de l’esdeveniment i, per tant, no tot el consum energètic del seu desplaçament és 
assignable al Fòrum (veure Annex F). 

Taula 4.6 Consum dels visitants i treballadors per desplaçaments realitzats en trens, metro i 
tramvia.  

Es pot observar que la major part del consum elèctric pel transport és la deguda al transport 
dels visitants, fet lògic ja que, de mitjana, per uns 2.800 treballadors diaris hi havia uns 
23.600 visitants.  

Finalment, a la Taula 4.7 es presenten els resultats de consum elèctric total. Per presentar 
les dades global s’ha passat els kWhe a MJ tèrmics equivalents per poder tenir un sol 
resultat.  

                                                 

1 Segons ICAEN (ref. [6]) 
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 climatització il·luminació 
aparells 

d'oficina i 
elèctrics 

establiments 
alimentaris 

il·luminació 
pública 

maig 3,14E+05 1,55E+06 9,92E+05 3,24E+06 5,49E+05 

juny 6,43E+05 2,20E+06 1,46E+06 5,03E+06 8,48E+05 

juliol 7,99E+05 2,31E+06 1,54E+06 5,43E+06 7,79E+05 

agost 7,98E+05 2,35E+06 1,55E+06 5,50E+06 7,87E+05 

setembre 5,52E+05 1,95E+06 1,28E+06 4,57E+06 7,46E+05 

TOTAL 3,03E+06 1,02E+07 6,70E+06 2,49E+07 3,62E+06 

 
exposicions i 
espectacles 

ACS transport desconeguts Total MJ 

maig 5,49E+06 1,29E+05 6,28E+06 5,42E+06 2,40E+07 

juny 7,67E+06 6,70E+04 8,19E+06 5,81E+06 3,19E+07 

juliol 8,05E+06 6,73E+04 8,47E+06 5,66E+06 3,31E+07 

agost 8,08E+06 5,15E+04 8,48E+06 5,74E+06 3,33E+07 

setembre 6,71E+06 4,32E+04 7,11E+06 6,56E+06 2,95E+07 

TOTAL 3,53E+07 3,58E+05 3,85E+07 2,92E+07 1,52E+08 

Nota: Per repartir el consum del transport en mesos s’ha dividit pel nombre de dies que el Fòrum va estar en 
funcionament cadascun dels mesos en qüestió. 

Taula 4.7 Consum elèctric total del Fòrum per tipus d’ús en MJ tèrmics equivalents 

En el Gràfic 4.1 es pot veure el percentatge de consum elèctric de cadascun dels tipus 
d’usos definits.  
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ACS
0,24%

transport
25,37%

altres
19,23%

climatització
1,99%

il·luminació interior
6,73%

exposicions i 
espectacles

23,25%

il·luminació pública
2,39%

establiments 
alimentaris

16,38%

aparells d'oficina i 
elèctrics
4,41%

 

Gràfic 4.1 Percentatge de consum elèctric segons tipus d’ús 

Si s’observen les dades i el gràfic es pot comprovar que el transport ha estat l’ús que ha 
generat un consum més elevat. Al Gràfic 4.2 es pot veure la distribució del consum elèctric 
del transport segons si va ser directe (vehicles elèctrics) o indirecte (generat per treballadors i 
visitants).  

tren
47,92%

tren rodalies
26,17%

metro
23,35%

tramvia
2,32% Flota Fòrum

0,24%

 

Gràfic 4.2 Distribució del consum elèctric degut al transport 

Es pot observar que el consum dels vehicles elèctrics de la flota Fòrum només representen 
un 0,24% del consum elèctric degut al transport. 
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Seguidament, les exposicions i espectacles són el que ha tingut un consum elèctric més 
important (23%). Aquest consum es deu bàsicament al consum de les 4 grans exposicions 
del Fòrum i s’ha obtingut de la lectura del comptador ubicat en una d’aquestes.  

Com s’ha detallat a l’Annex G el consum no s’ha pogut argumentar amb l’inventari del que es 
disposa. Aquest fet fa pensar que el funcionament d’aquestes no va ser correcte durant el 
desenvolupament del Fòrum, és a dir, que els llums i els aparells probablement van 
romandre encesos nit i dia. 

A continuació, es pot veure que els kWhe no justificats (altres) també tenen un paper 
important en el consum. Aquesta dada és important ja que implica que un 19% de l’energia 
elèctrica que es va consumir no es pot identificar a què es va destinar. 

Els establiments alimentaris han consumit un 16,4% de l’electricitat. Dins dels establiments 
alimentaris s’inclou la il·luminació d’aquests, el consum de tots els aparells, la generació 
d’ACS i la refrigeració tan interna com externa. Donat el nombre d’establiments presents al 
recinte era d’esperar que el seu consum fos significatiu. 

Referent a la il·luminació, al Gràfic 4.1 es pot veure que aproximadament un 10% de 
l’electricitat va ser destinat a aquest ús (un 6,7% en il·luminació d’espais interiors i un 2,4% 
en la il·luminació pública del recinte).  

Finalment, en menor quantitat apareix el consum en aparells d’oficina i electrodomèstics i en 
climatització.  

És important notar el baix consum d’electricitat en climatització (3%) tot i que l’esdeveniment 
va tenir lloc en ple estiu. Això es deu a que gran part de la climatització del recinte es va dur 
a terme mitjançant el Districlima i, malgrat també suposa un petit consum elèctric per part 
dels aparells impulsors d’aire, aquest és molt inferior al consum d’un aparell d’aire 
condicionat. 

De totes maneres, caldrà avaluar el consum energètic del Districlima i la procedència de 
l’energia d’aquest per tal de poder comprovar l’efecte global de la climatització. 

Al Gràfic 4.3 es mostra la distribució del consum elèctric en climatització segons si va ser 
degut a aparells d’aire condicionat, aparells mecànics o impulsors de l’aire de Districlima. 
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Gràfic 4.3 Distribució del consum elèctric en climatització 

D’aquest gràfic es pot observar que el consum en climatització del Districlima i dels aparells 
d’aire condicionat va ser aproximadament el mateix. El consum dels ventiladors correspon 
principalment als de la Haima, a on hi havia ventiladors funcionant durant tota l’estona 
d’obertura del recinte.  

4.5.2. Consum de combustibles fòssils 

En aquest apartat es mostra el consum de combustibles fòssils del Fòrum. No es tindran en 
compte aquí els combustibles consumits degut a la producció d’altres fonts d’energia (com 
per exemple el degut a la producció d’electricitat). Aquest aspecte es comptabilitza en els 
resultats de l’impacte ambiental del Fòrum de cadascuna de les fonts d’energia utilitzades. 

Els diferents combustibles que s’han consumit al Fòrum han estat propà, gas natural, 
gasolina 95 sense plom, i biodièsel BDP10. Es considera el biodièsel com a combustible 
fòssil ja que el 90% d’aquest és gas-oil. Es diferenciaran per usos els diferents combustibles 
emprats. Es presenten les dades en les unitats en que aquestes van ser subministrades i en 
la unitat comuna establerta en aquest projecte per a l’avaluació de l’impacte ambiental del 
Fòrum (els MJ tèrmics). 

A continuació a la Taula 4.8 es poden veure els poders calorífics de cadascun dels 
combustibles per fer l’equivalència a MJt.eq..  
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combustible Poder calorífic (kcal/kg) 

Gas-oil 10.200 

Gasolina 10.400 

BDP10 9.500 

Propà 11.300 

Font: Coll, P., Pretel, C., Cortes, G. (ref. [3]) 

Taula 4.8 Poders calorífics dels diferents combustibles fòssils consumits al Fòrum 

A) Consum de combustible degut als espectacles 

A la Taula 4.9 es pot veure el consum total de combustibles fòssils dels diferents 
espectacles. 

 Gasolina (l) Gasolina (MJ) BDP10 (l) BDP10 (MJ) 

CERCAVILA DE DIA  1.000 3,26E+04 804 2,81E+04 

FANTÒTEMS   4.280 1,40E+05 2.927 1,02E+05 

CERCAVILA DE NIT   680 2,22E+04 4.305 1,50E+05 

GÒTICS I ACCIONS   820 2,67E+04 225 7,86E+03 

GRAN AUDITORI  1.620 5,28E+04 1.490 5,21E+04 

PORT 1.560 5,09E+04 128 4,47E+03 

GRUPS ELECTRÒGENS   0 0,00E+00 956 3,34E+04 

CIRC   0 0,00E+00 709 2,48E+04 

SUPORT ESPECTACLES 300 9,78E+03 552 1,93E+04 

CRTV 1  0 0,00E+00 69 2,41E+03 

MANTENIMENT  0 0,00E+00 1.021 3,57E+04 

TOTAL 10.260 3,35E+05 13.185 4,61E+05 

Font: Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona 2004 
1Centre de Ràdio i Televisió del Fòrum 

Taula 4.9 Consum de combustibles degut als espectacles 
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Generalment, els combustibles es van utilitzar per als generadors que feien de suport als 
espectacles o bé per a la realització total d’alguns espectacles com per exemple els 
Fantòtems.  

B) Consum de combustibles en transport 

S’inclouran en aquest apartat els consums deguts als desplaçaments realitzats per la flota 
Fòrum, tant la externa com la interna i l’associat als desplaçaments dels visitants i 
treballadors que han tingut un consum directe de combustibles fòssils.  

Pel que fa al consum de combustibles de la flota Fòrum, es disposa de la quantitat de litres 
consumits i dels quilòmetres realitzats per aquesta. Malgrat això, alguna de les dues dades 
no és correcta ja que el consum en l/km que en resulta és incoherent (veure argumentació i 
dades a l’Annex H). S’ha agafat com a correcta la dada del consum de combustible del 
Fòrum. A la Taula 4.10 es mostra el consum de combustibles en l ocasionat per la part de la 
flota Fòrum amb consum directe de combustibles fòssils.  

 
Prius 

(gasolina) (l) 
Previa 

(BDP10) (l) 
Renault 

(BDP10) (l) 
Trenets 

(BDP10) (l) 

Maig 1.291 2.235 344 3.169 

Juny 1.024 3.547 175 3.724 

Juliol 669 3.624 200 3.816 

Agost 962 3.905 215 3.816 

Setembre 971 3.561 100 3.251 

TOTAL 4.917 16.872 1.034 17.776 

Font: Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona 2004 

Taula 4.10 Consum de combustibles fòssils en l de combustible de la Flota Fòrum 

 Prius (MJ) Previa (MJ) Renault (MJ) Trenets (MJ) 
TOTAL 

CONSUM (MJ) 

Maig 4,21E+04 6,66E+04 1,02E+04 1,11E+05 2,30E+05 

Juny 3,34E+04 1,06E+05 5,21E+03 1,30E+05 2,74E+05 

Juliol 2,18E+04 1,08E+05 5,96E+03 1,33E+05 2,69E+05 

Agost 3,14E+04 1,16E+05 6,40E+03 1,33E+05 2,87E+05 
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 Prius (MJ) Previa (MJ) Renault (MJ) Trenets (MJ) 
TOTAL 

CONSUM (MJ) 

Setembre 3,17E+04 1,06E+05 2,98E+03 1,14E+05 2,54E+05 

TOTAL 1,60E+05 5,02E+05 3,08E+04 6,21E+05 1,31E+06 

Taula 4.11 Consum de combustibles fòssils en MJ tèrmics de la Flota Fòrum  

Referent al consum indirecte de combustibles fòssils en el transport, com s’ha esmentat a 
l’estudi de mobilitat (veure Annex F), s’han tingut en compte els desplaçaments realitzats 
pels visitants i pels treballadors amb consum de combustibles fòssils. Els mitjans de transport 
utilitzats amb consum de combustibles són els realitzats amb cotxe, taxi, bus urbà, autocar i 
avió.  

Les dades de consum utilitzades per als càlculs es poden veure a l’Annex H Càlculs de 
consum dels vehicles. L’assignació realitzada per al consum de combustibles per part dels 
visitants es detallen a l’Annex F. 

A la Taula 4.12 es presenta el consum energètic que han implicat aquests desplaçaments. 

 
visitants 

enquestats 
(MJ) 

total visitants 
(MJ) 

total visitants 
assignat 

Fòrum (MJ) 

treballadors 
(MJ) 

TOTAL 
CONSUM (MJ) 

cotxe 6,31E+04 2,91E+08 8,31E+07 5,85E+06 8,90E+07 

taxi 3,18E+02 1,47E+06 9,35E+05 1,19E+05 1,05E+06 

ciclomotor 2,95E+02 1,36E+06 9,32E+05 4,31E+05 1,36E+06 

avió 8,47E+05 3,91E+09 1,83E+07 0,00E+00 1,83E+07 

bus urbà 2,51E+02 1,16E+06 1,05E+06 7,02E+05 1,75E+06 

autocar 5,65E+03 2,61E+07 5,41E+06 0,00E+00 5,41E+06 

golondrina 1,84E+03 8,48E+06 8,48E+06 0,00E+00 8,48E+06 

TOTAL 9,19E+05 4,24E+09 1,18E+08 7,10E+06 1,25E+08 

Taula 4.12 Consum de combustibles fòssils degut al transport de visitants i treballadors al    
Fòrum (MJ) 
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Es pot observar que, en general, la major part del consum energètic ve donat pel 
desplaçament dels visitants ja que el nombre d’aquests és molt més elevat que el de 
treballadors.  

Alhora, també es pot comprovar que el mitjà de transport que més consum ha generat ha 
estat el cotxe. Al Gràfic 4.4 es pot veure el diagrama corresponent al consum energètic de 
combustibles fòssils degut al transport segons el mitjà de transport utilitzat. 

golondrina
6,77%

cotxe
70,97%

autocar
4,32%bus urbà

1,40%

avió
14,62%

taxi
0,84%

ciclomotor
1,09%

 

Gràfic 4.4 Consum energètic de combustibles fòssils segons mitjà de transport utilitzat 

C) Consum de combustibles en aigua calenta sanitària (ACS)  

Només es van utilitzar combustibles per a la producció d’aigua calenta sanitària als vestuaris 
de l’edifici Rampa. Aquesta es va produir mitjançant calderes de gas natural.  

A la Taula 4.13 es pot veure el consum de gas natural del Fòrum en kWht. 

 



Pàg. 36  Memòria 

Mes gas natural (kWh) gas natural (MJ) 

Maig1 6.481 2,33E+04 

Juliol- Agost 17.471 6,29E+04 

Setembre1 7.327 2,64E+04 

TOTAL 31.279 1,13E+05 

Font: Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona 2004  
1 Consum estimat a partir de les dades de juliol-agost. 

Taula 4.13 Consum de gas natural en ACS del Fòrum 

D) Consum de combustibles en cuines  

Dins d’aquest apartat s’inclouen tots els usos del combustible a les cuines, és a dir, s’inclou 
també la producció d’aigua calenta sanitària amb gas natural.  

El gas natural que es va consumir a les cuines es va utilitzar a les cuines dels Restaurants 
Pòrtic (Edifici Capitania), Balcó de Mar (Moll de Ronda) i les del Restaurant Cúbic (Moll del 
Nord).   

El consum de gas natural es pot veure a la Taula 4.14. 

Mes gas natural (kWh) gas natural (MJ) 

Maig1 16.405 5,91E+04 

Juliol- Agost 44.221 1,59E+05 

Setembre1 18.544 6,68E+04 

TOTAL 79.170 2,85E+05 

Font: Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona, 2004 
1 Consum estimat a partir de les dades de juliol-agost. 

Taula 4.14 Consum de gas natural en cuines del Fòrum 

Tot el propà consumit al Fòrum s’utilitzà per a les cuines dels mercats. Aquest es servia 
mitjançant bombones directament als mercats. A la Taula 4.15 es pot observar el consum de 
propà de l’esdeveniment.  
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 propà (kg) propà (MJ) 

07/05/2004 320 1,51E+04 

14/05/2004 1.025 4,84E+04 

20/05/2004 459 2,17E+04 

26/05/2004 496 2,34E+04 

02/06/2004 635 3,00E+04 

07/06/2004 424 2,00E+04 

14/06/2004 455 2,15E+04 

18/06/2004 161 7,60E+03 

25/06/2004 562 2,65E+04 

29/06/2004 440 2,08E+04 

05/07/2004 364 1,72E+04 

13/07/2004 218 1,03E+04 

16/07/2004 600 2,83E+04 

23/07/2004 463 2,19E+04 

31/08/2004 3.103 1,47E+05 

26/09/2004 1 2.069 9,77E+04 

consum total  11.794 5,57E+05 

Font: Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona, 2004 
1 Consum estimat a partir de les dades d’agost 

Taula 4.15 Consum de propà del Fòrum 

E) Consum total de combustibles fòssils per usos 

A la Taula 4.16 es pot veure el consum total del Fòrum de combustibles fòssils. 

 



Pàg. 38  Memòria 

 
Espectacles 

(MJ) 
Transport 

(MJ) 
ACS (MJ) Cuines (MJ) 

TOTAL MJ 
(MJ) 

TOTAL 7,95E+05 1,27E+08 1,13E+05 8,42E+05 1,28E+08 

Taula 4.16 Consum total de combustibles fòssils  

Al Gràfic 4.5 es pot veure els percentatges sobre el consum total de cadascun dels usos dels 
combustibles fòssils.  
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Gràfic 4.5 Percentatge del consum total de combustibles fòssils per usos 

Es pot observar que pràcticament la totalitat del consum de combustibles fòssils es deu al 
transport. Aquest és un fet que era d’esperar ja que un esdeveniment d’aquest tipus porta 
implícit un gran desplaçament de persones al lloc de l’activitat. A més a més, els mitjans de 
transport més utilitzats han estat els que consumeixen combustibles.   

4.5.3. Consum Districlima 

El Districlima és una xarxa d’aigua freda i calenta per a la climatització generat a partir de 
l’aprofitament del vapor de la incineradora del Besòs. Aquesta xarxa va alimentar part del 
recinte Fòrum durant el desenvolupament de l’activitat. 

L’aigua freda provinent del Districlima s’ha utilitzat al Fòrum per la climatització de diferents 
espais: edifici Capitania, Centre de Convencions, restaurants i botigues de la planta baixa del 
Moll del Nord i del Moll de Ronda, edifici Rampa i edifici Fòrum.  

L’aigua calenta s’ha utilitzat per a la producció d’aigua calenta sanitària a l’edifici Capitania, al 
Centre de Convencions i a l’edifici Fòrum.   
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A l’Annex I es presenta una breu explicació del funcionament del sistema de calor i fred 
Districlima així com el càlcul de l’energia primària consumida per MWh de Districlima 
consumit.  

A la Taula 4.17 es pot veure el consum de Districlima per mesos del Fòrum.  

 Maig Juny 

MWh calor (MWh) fred (MWh) calor (MWh) fred (MWh) 

Edifici Capitania 2 1 1 13 

Centre de Convencions 396 836 221 1.266 

Ronda Nord 0 104 0 181 

Comercial Ronda 0 16 0 102 

Edifici Rampa 0 28 0 51 

Edifici Fòrum 203 345 89 499 

TOTAL 600 1.330 311 2.112 

 Juliol Agost 1 

MWh calor (MWh) fred (MWh) calor (MWh) fred (MWh) 

Edifici Capitania 0 13 0 10 

Centre de Convencions 237 1.563 195 1.287 

Ronda Nord 0 211 0 237 

Comercial Ronda 0 90 0 156 

Edifici Rampa 0 49 0 54 

Edifici Fòrum 75 746 44 436 

TOTAL 312 2.672 239 2.180 
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 Setembre 1 subtotal TOTAL 

MWh calor (MWh) fred (MWh) calor (MWh) fred (MWh) MWh 

Edifici Capitania 0 9 3 46 68 

Centre de Convencions 163 1.079 1.211 6.032 9.968 

Ronda Nord 0 199 0 932 1.368 

Comercial Ronda 0 130 0 494 780 

Edifici Rampa 0 45 0 227 326 

Edifici Fòrum 37 366 448 2.392 3.723 

TOTAL 200 1.829 1.662 10.123 16.233 

Font: Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona, 2004 

1 Consum total mensual calculat a partir de la diferència del consum total del Fòrum i dels altres mesos. Com 
només es disposava del consum total de Districlima, el consum de fred i calor d’agost i setembre s’ha calculat amb 
la mateixa proporció que el mes de juliol.  

Taula 4.17 Consum de Districlima del Fòrum per mesos  

Al Gràfic 4.6 es presenta el percentatge dels dos usos del Districlima.  
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Gràfic 4.6 Percentatge del consum total de Districlima per usos 

D’aquestes dades es comprova que la demanada de fred representa el 85% del consum. 
Aquest fet és lògic ja que l’activitat va tenir lloc durant el dos últims mesos de primavera i els 
d’estiu.  

A continuació es presenta el consum energètic del Districlima en MJ tèrmics equivalents. Les 
suposicions realitzades per passar de MWh consumits a la unitat comú es poden veure a 
l’Annex I. 

 Maig Juny 

 calor (MJ) fred (MJ) calor (MJ) fred (MJ) 

Edifici Capitania 3,65E+03 2,15E+03 1,72E+03 2,79E+04 

Centre de Convencions 8,50E+05 1,79E+06 4,75E+05 2,72E+06 

Ronda Nord 0,00E+00 2,23E+05 0,00E+00 3,89E+05 

Comercial Ronda 0,00E+00 3,44E+04 0,00E+00 2,19E+05 

Edifici Rampa 0,00E+00 6,01E+04 0,00E+00 1,10E+05 

Edifici Fòrum 4,35E+05 7,41E+05 1,92E+05 1,07E+06 

TOTAL 1,29E+06 2,86E+06 6,68E+05 4,53E+06 
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 Juliol Agost  

 calor (MJ) fred (MJ) calor (MJ) fred (MJ) 

Edifici Capitania 4,29E+02 2,79E+04 3,41E+02 2,22E+04 

Centre de Convencions 5,08E+05 3,36E+06 4,18E+05 2,76E+06 

Ronda Nord 0,00E+00 4,53E+05 0,00E+00 5,09E+05 

Comercial Ronda 0,00E+00 1,93E+05 0,00E+00 3,34E+05 

Edifici Rampa 0,00E+00 1,05E+05 0,00E+00 1,16E+05 

Edifici Fòrum 1,61E+05 1,60E+06 9,42E+04 9,37E+05 

TOTAL 6,69E+05 5,74E+06 5,13E+05 4,68E+06 

 Setembre Subtotal TOTAL 

 calor (MJ) fred (MJ) calor (MJ) fred (MJ) (MJ) 

Edifici Capitania 2,86E+02 1,86E+04 6,42E+03 9,88E+04 1,05E+05 

Centre de Convencions 3,51E+05 2,32E+06 2,60E+06 1,30E+07 1,56E+07 

Ronda Nord 0,00E+00 4,27E+05 0,00E+00 2,00E+06 2,00E+06 

Comercial Ronda 0,00E+00 2,80E+05 0,00E+00 1,06E+06 1,06E+06 

Edifici Rampa 0,00E+00 9,70E+04 0,00E+00 4,87E+05 4,87E+05 

Edifici Fòrum 7,90E+04 7,86E+05 9,61E+05 5,14E+06 6,10E+06 

TOTAL 4,30E+05 3,93E+06 3,57E+06 2,17E+07 2,53E+07 

Taula 4.18 Consum de Districlima en MJt.eq. 

4.5.4. Consum energètic associat a la utilització de materials 

Per estimat el consum energètic associat a la utilització de materials es dividiran aquests en 
dos tipus: els materials emprats en la construcció i els altres tipus de materials consumits al 
Fòrum.  
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En els materials emprats en la construcció dels diferents elements del recinte cal distingir 
entre les construccions permanents i les efímeres. Les construccions permanents són 
aquelles que, tot i que es van inaugurar per al Fòrum, la seva funció no era només ser 
utilitzades durant el Fòrum si no que encara s’utilitzen i es continuaran fent servir durant 
molts anys. Aquest és el cas d’edificis com l’edifici Fòrum, el Centre de Convencions o el 
Port.  

Les construccions efímeres són aquelles de curta durada en el temps que després del seu 
ús “desapareixen” del recinte ja sigui per reutilitzar-se en un altre àmbit, per reciclar-se o per 
rebutjar-se. 

Pel que fa a la resta de materials consumits degut a l’activitat del Fòrum d’una banda hi ha 
els materials fungibles que són aquells que es consumeixen amb el seu ús (com per 
exemple el paper) i per altra banda els materials dels aparells electrodomèstics, d’oficina, de 
les exposicions i espectacles,... o altres tipus de materials emprats al Fòrum amb un consum 
energètic associat significatiu.  

A) MATERIALS EMPRATS EN LA CONSTRUCCIÓ 

 Materials de les construccions permanents 

Per a l’avaluació energètica del consum associat als materials emprats en la construcció 
d’espais permanents s’han tingut en compte els materials més significatius utilitzats, la 
utilització de materials reciclats i la reciclabilitat dels materials emprats.  

La vida útil d’un edifici s’ha estimat en aproximadament 100 anys. Per estimar el consum 
energètic de la construcció corresponent al Fòrum, se li ha assignat la part corresponent als 
141 de duració de l’esdeveniment.  

A l’Annex J es poden veure totes les suposicions realitzades per al càlcul d’aquest consum i 
la seva assignació al Fòrum. A la Taula 4.19 es presenten els resultats obtinguts. 

 
m2 

construïts 
MJ 

construcció 
MJ assignats 

al Fòrum 

EDIFICIS 1,02E+05 8,64E+08 3,34E+06 

ESPLANADES 5,21E+05 8,14E+08 3,14E+06 

TOTAL 6,23E+05 1,68E+09 6,48E+06 

Taula 4.19 Consum energètic degut al consum de materials en les construccions permanents 

 



Pàg. 44  Memòria 

Un any després de la finalització de l’esdeveniment s’ha pogut comprovar que el grau 
d’utilització d’aquests edificis no està sent el mateix que durant el Fòrum. Aquest fet podria 
fer variar els MJ assignats al Fòrum. A l’Annex P es comenten aquests aspectes.  

 Materials de les construccions efímeres 

Referent als materials emprats en les construccions efímeres, de la mateixa manera que per 
al cas anterior, s’han estimat els materials més significatius i s’ha assignat el consum 
corresponent al Fòrum ja que la major part d’aquests materials es van subhastar un cop 
finalitzat el Fòrum.  

S’ha calculat el consum energètic de la fusta de les estructures dels quioscos i mercats i dels 
bancs per al públic i l’alumini dels vestuaris, mòduls sanitaris,... S’han escollit aquests dos 
materials per ser dos dels més utilitzats en aquest tipus de construccions.  

A la Taula 4.20 es mostren els resultats obtinguts. A l’Annex J es poden veure tots els càlculs 
i les suposicions realitzades. 

 m3 MJ totals 
MJ 

assignats 
Fòrum 

fusta  190 9,35E+05 3,61E+04 

alumini 40 9,64E+06 2,48E+05 

TOTAL 230 1,06E+07 2,84E+05 

Taula 4.20 Consum energètic degut al consum de materials en les construccions efímeres 

Per ambdós materials es pot comprovar que el consum energètic d’aquests és negligible en 
front als altres tipus de consum i, per tant, el seu càlcul no afecta als resultats d’aquest 
projecte. Conseqüentment es pot negligir el consum energètic d’aquest tipus de materials.  

Cal esmentar que si aquests materials no s’haguessin subhastat al final de l’activitat i, per 
tant reutilitzat, aquesta aproximació no seria vàlida ja que l’impacte d’aquests assignat al 
Fòrum seria força més elevat.  
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B) ALTRES TIPUS DE MATERIALS  

Pel que fa a la resta de materials consumits degut a l’activitat del Fòrum d’una banda hi ha 
els materials fungibles i per altra banda els materials dels aparells electrodomèstics, d’oficina, 
cables elèctrics,... utilitzats al recinte.  

 Materials fungibles 

Els materials fungibles són aquells que es consumeixen amb el seu ús com per exemple el 
paper. Respecte a aquests materials no es disposa de dades de l’entrada dels materials més 
significatius.  

Es coneix la taula de sortida de residus per fraccions del recinte Fòrum i el seu destí. Així 
doncs, es suposarà que els materials consumits degut a l’activitat del Fòrum són els que 
corresponen a la quantitat de residus generats. 

Malgrat aquesta hipòtesi no sigui del tot real, ja que probablement hi ha materials que es van 
consumir i es van rebutjar fora del recinte Fòrum i no queden reflectits en aquesta taula, els 
càlculs es realitzaran amb aquestes dades.  

Per al cas del paper s’ha realitzat una hipòtesi addicional ja que molt del paper que es va 
consumir a les oficines va quedar arxivat o es va llençar durant el període de desconstrucció 
del Fòrum del qual no es disposa de les dades dels residus generats. S’ha suposat que el 
paper consumit al Fòrum correspon als residus de paper generats (totals de les diferents 
fraccions de recollida) més un 30% més.  

Per determinar la fracció d’impropis de cadascuna de les fraccions així com el contingut de la 
fracció de rebuig s’han realitzat diverses hipòtesis. Alhora també s’ha tingut en compte la 
quantitat de residus que es van reciclar i l’estalvi energètic que això suposa per tal d’assignar 
el consum energètic del Fòrum. Totes aquestes suposicions es detallen a l’ Annex J. 

Per exemple, per al plàstic s’ha tingut en compte els kg de plàstic valoritzats i els kg de 
plàstic que inclou la fracció de rebuig. 

A continuació, a la Taula 4.21, es presenten les dades del consum energètic associat als 
materials estimats a partir dels residus que es van generar durant el desenvolupament del 
Fòrum. 
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 kg consum (MJ) 
consum assignat 

Fòrum (MJ) 

paper 350.478 1,40E+07 1,26E+07 

vidre 34.971 6,64E+05 4,80E+05 

plàstic 120.457 1,20E+07 1,02E+07 

alumini 3.469 7,29E+05 7,13E+05 

oli 1 11.870 1,90E+04 -2,43E+05 

compostable 216.160 1,08E+06 7,57E+05 

altres 134.014 1,34E+06 1,34E+06 

TOTAL 871.420 2,99E+07 2,59E+07 

1 Cal notar que el consum negatiu de l’oli es deu a que aquest es va recuperar i destinar a la planta de 
generació de biodièsel. 

Taula 4.21 Materials fungibles consumits durant el desenvolupament del Fòrum (kg) 

 Materials aparells 

Pel que fa als materials consumits degut a la utilització de diferents tipus d’aparells com 
ordinadors, electrodomèstics,… cal esmentar que la major part d’aquests van ser subhastats 
un cop finalitzat el Fòrum i, per tant, es suposa que actualment encara s’estan utilitzant.  

El consum energètic degut a aquests materials s’estimarà de la mateixa manera que els 
materials de les construccions efímeres, és a dir, s’assignarà al Fòrum el consum 
corresponent als 141 dies d’utilització de tota la seva vida útil. 

S’ha calculat el consum energètic del plàstic dels ordinadors per comprovar si la l’energia 
associada a aquests material és o no negligible en front als altres. 

Segons les dades de la subhasta del Fòrum es van subhastar 1.010 ordinadors (861 
ordinadors de taula i 160 portàtils). Es suposa que al Fòrum hi havia només aquests 
ordinadors. 

Segons Atlantic Consulting and IPU (ref. [2]), el consum d’energia primària degut a la 
producció d’un ordinador és de 200 MJ. En aquest estudi és té en compte el reciclatge dels 
ordinadors a Europa. Segons aquest mateix estudi la vida útil d’un ordinador és de 3 anys. 
Per tant, amb aquestes dades el consum energètic associat als 141 dies de Fòrum es pot 
veure a la Taula 4.22.  
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 quantitat MJ/ordinador MJ MJ assignats 
Fòrum 

ordinadors 1.010 200 2,02E+05 2,60E+04 

Taula 4.22 Consum energètic associat al plàstic dels ordinadors del Fòrum 

D’aquest resultat es pot comprovar que el seu consum és negligible en front a la resta.  

Referent al materials que no van ser subhastats, com per exemple els cables de les 
instal·lacions elèctriques, durant el procés de desmuntatge del Fòrum es va poder comprovar 
que la majoria d’aquests materials van ser gestionats correctament. Això fa que el seu 
consum energètic sigui també negligible en front als altres consums esmentats. 

 Altres materials  

Finalment, durant el desenvolupament de l’activitat també es van observar pràctiques que 
portaven implícit un consum de materials evitable. S’han escollit aquelles pràctiques més 
significatives observades durant el Fòrum i s’ha estimat el seu consum energètic.  

A la Taula 4.23 es presenten les diferents pràctiques i si el seu consum és o no significatiu 
per a l’objectiu d’aquest projecte. S’han negligit aquells consums que representen menys de 
l’1% del consum associat als materials.  

PRÀCTIQUES 

Consum 
energètic 
associat al 
consum de 
materials (MJ) 

NEGIGLIBLES 

Got reutilitzable (Got Fòrum) 1,15E+06 NO 

Bosses compostables 2,40E+03 SÍ 

Bosses de paper 3,31E+05 NO 

Graelles diàries de paper amb programació 4,19E+05 NO 

Dossiers dels diàlegs 3,71E+05 NO 

Papers sota el menjar de les plates de servir  3,40E+05 NO 

Nota: A continuació està explicada cadascuna d’aquestes pràctiques i el consum que se li ha assignat 

Taula 4.23 Pràctiques amb consum de materials evitable 
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La principal acció duta a terme va ser el Fòrum sense envasos impulsat a partir de la 
implantació d’un servei de got reutilitzable anomenat got Fòrum. 

El funcionament d’aquest era el següent: en comprar qualsevol tipus de beguda (excepte 
l’aigua que es servia en ampolles de plàstic), també s’havia d’adquirir el got per un import de 
0,5€. Un cop utilitzat aquest es podia retornar en diversos punts habilitats per fer-ho 
recuperant així l’import de compra. El recinte disposava d’un servei de rentat per als gots 
retornats. 

El got Fòrum, és un got de polipropilè que va ser dissenyat en motiu de l’esdeveniment. A la 
Foto 4.4 es pot veure el Got Fòrum. 

 

Foto 4.4 Got Fòrum 

L’impacte energètic associat als gots Fòrum fabricats en motiu de l’esdeveniment s’ha 
calculat a partir de l’Avaluació socio-ambiental del got Fòrum de Barcelona 2004 realitzat per 
la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (ref. [8]).  

El consum energètic degut a aquests gots es pot veure a la Taula 4.24. A l’Annex J es 
presenten els càlculs i hipotèsis realitzades.  

 
Quantitat gots 

fabricats 
MJ producció 

totals 
MJ assignats 

Fòrum 

GOTS FÒRUM 1.706.850 3,35E+06 1,15E+06 

Taula 4.24 Consum energètic gots Fòrum 

Referent a les bosses lliurades a les botigues, hi havia dos tipus de bosses: les bosses 
compostables de midó i les bosses de paper. Ambdós tipus de bossa substituïen a les 
bosses de plàstic generalment utilitzades als establiments.  

A la Taula 4.25 es pot veure el consum energètic de cada tipus de bossa. A l’Annex J es 
presenten els càlculs i les suposicions realitzades. 
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 kg MJ 
MJ estalvi 
reciclatge 

MJ Fòrum 

Bossa compostable1 3.265 2,40E+03 - 2,40E+03 

Bossa de paper 13.155 3,95E+05 6,39E+04 3,31E+05 

1 Donat que el consum de les bosses compostables és negligible ja no s’ha calculat l’estalvi degut al reciclatge 
d’aquestes. 

Taula 4.25 Consum de les bosses utilitzades al Fòrum 

Finalment, durant el desenvolupament de l’activitat també es van observar pràctiques que 
portaven implícit un consum de paper evitable com per exemple el repartiment de mapes i 
horaris diaris en format DIN-A2, els dossiers repartits en els diàlegs o l’entrega de papers per 
col·locar sobre les plates de menjars servits.  

Es disposa de la quantitat d’horaris diaris que es van realitzar i del tipus de paper utilitzat, 
dels dossiers repartits durant el mesos de juny i juliol i del tipus de paper i dels comensals del 
menjador de treballadors del maig a l’agost. 

Per calcular el consum energètic associat a aquest paper s’han utilitzat aquestes dades i 
s’han realitzat diferents suposicions. Per assignar el consum energètic al Fòrum s’ha tingut 
en compte la quantitat de cadascun d’aquests papers que es va llençar dins del recinte i que, 
per tant, ja està comptabilitzat en el quadre de residus.  
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Els càlculs i suposicions realitzades es poden veure a l’Annex J. A la Taula 4.26 es poden 
veure els resultats del consum energètic associat a aquestes pràctiques. 

 
kg paper 
tot Fòrum 

MJ 
consumits 
producció 

MJ estalvi 
reciclatge 

MJ Fòrum 
MJ Fòrum no 

inclosos 
residus 

horaris 30.010 9,00E+05 4,86E+04 8,52E+05 5,96E+05 

dossiers diàlegs 14.747 4,42E+05 2,39E+04 4,19E+05 4,19E+05 

plates 11.326 3,40E+05 0,00E+00 3,40E+05 0,00E+00 

TOTAL 56.083 1,68E+06 7,25E+04 1,61E+06 1,01E+06 

Taula 4.26 Consum energètic del paper dels horaris, dossier i de les plates 
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C) CONSUM TOTAL ASSOCIAT ALS MATERIALS 

A la Taula 4.27 es pot veure el consum energètic total associat als materials del Fòrum que 
s’han tingut en compte en aquest projecte. 

 MJ totals 
MJ assignats al 

Fòrum 

construccions permanents 1,68E+09 6,48E+06 

materials fungibles 2,59E+07 2,59E+07 

gots reutilitzables 3,35E+06 1,15E+06 

bosses paper 3,31E+05 3,31E+05 

papers repartits Fòrum 1 1,01E+06 1,01E+06 

TOTAL 1,71E+09 3,48E+07 

1 Per tal d’evitar sumar els consums dues vegades, només s’han comptabilitzat en aquest apartat el consum 
associat al Fòrum que no està inclòs en els residus. 

Taula 4.27 Impacte energètic total associat als materials consumits degut al 
desenvolupament del Fòrum 

Al Gràfic 4.7 es pot veure el repartiment en percentatge del consum per cada tipus de 
material. 

materials 
fungibles
74,24%

gots 
reutilitzables

3,30%

papers repartits 
Fòrum
2,91%

construccions 
permanents

18,60%

bosses paper
0,95%

 

Gràfic 4.7 Repartiment del consum energètic associat als materials per tipus de material 
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Es pot comprovar que els materials que han implicat un consum energètic més elevat han 
estat els materials fungibles, és a dir, els que s’han consumit al Fòrum.  

També cal destacar el consum associat a les construccions permanents ja que aquest 
representa un 19% tenint en compte que l’esdeveniment només va durar 141 dies. 

Finalment, també és important tenir en compte altres accions que han suposat un consum 
energètic significant per a l’activitat que s’hagués pogut evitar com els gots reutilitzables o el 
repartiment de diferents tipus de papers repartits al recinte.  

4.5.5. Quantificació de l’estalvi energètic degut a les accions ambientals 
implantades per la organització 

A la Taula 4.28 es mostra l’estimació realitzada de l’estalvi energètic aconseguit amb 
cadascuna de les accions ambientals implantades per la organització. A l’Annex K es poden 
veure tots els càlculs i les suposicions realitzades. 

ÚS ACCIÓ MJ estalviats 

recollida selectiva residus 5,67E+06 

recollida olis de cuina 2,62E+05 

got Fòrum -6,91E+05 
MATERIALS 

subhasta 1,05E+07 

vehicles elèctrics -2,41E+04 

vehicle híbrids 7,11E+04 TRANSPORT 

BDP10 1,23E+05 

ESPECTACLES BDP10 1,15E+04 

CLIMATITZACIÓ Districlima 1,29E+07 

TOTAL ESTALVI ACCIONS FÒRUM 2,89E+07 

Taula 4.28 Estalvi energètic degut a la implantació d’accions ambientals al Fòrum 

Cal notar que algunes accions no van implicar un estalvi energètic per l’activitat: el got Fòrum 
i la utilització de vehicles elèctrics. 

La primera acció es deu a que aquests gots contenen més quantitat de polipropilè que els 
gots convencionals i, segons l’Avaluació del Got-Fòrum (ref. [8]), per igualar-los 
energèticament d’han d’utilitzar més de deu vegades. Malgrat això, també cal tenir en 
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compte que l’impacte social que generen aquests en quant a reutiltzació de materials és molt 
positiu. 

En referència als vehicles elèctrics, el fet de que no suposin un estalvi energètic es deu al 
mix elèctric català. 

Finalment, cal destacar l’estalvi aconseguit amb la recollida selectiva de residus, la subhasta 
de diferents elements del Fòrum i el sistema de climatització mitjançant el Districlima. 
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5. Impacte energètic del Fòrum, anàlisi d’eficiència 
energètica i estudi d’alternatives  

5.1. Metodologia 

En aquest capítol s’estudien diferents alternatives al subministrament, estructura i disseny, la 
utilització i la gestió i control energètic del Fòrum, a partir de l’avaluació d’impacte energètic i 
l’anàlisi d’eficiència energètica de l’esdeveniment, amb l’objectiu de proposar un seguit de 
mesures que haguessin reduït el seu impacte energètic.  

En cadascun dels aspectes d’estudi esmentats s’analitza:  

- Subministrament: fonts energètiques que s’utilitzaven al Fòrum i la procedència 
d’aquestes per exemple, el canvi d’algun tipus de combustible utilitzat per un altre 
més eficient. 

- Estructura i disseny: fa referència als canvis dins de l’estructura de l’esdeveniment i al 
disseny dels diferents espais. Per exemple, el nombre d’interruptors instal·lats en el 
recinte. 

- Ús: s’inclou en aquest bloc l’ús dels equipaments del Fòrum. Per exemple, deixar els 
llums engegats durant la nit sense ningú 

- Gestió i control: aspectes relacionats amb el consum energètic que hagués estat 
interessant controlar-los per tal de disminuir el consum innecessari d’energia. 

Primer es realitza l’avaluació de l’impacte energètic del Fòrum global (apartat 5.2). 
Seguidament, a partir dels resultats d’aquesta avaluació i de la situació energètica de 
l’esdeveniment, es realitza l’anàlisi d’eficiència energètica de l’activitat (apartat 5.3). Aquesta 
anàlisi s’ha realitzat seguint els aspectes esmentats anteriorment.  

A continuació, a partir dels resultats de l’anàlisi d’eficiència energètica es realitza la proposta i 
avaluació d’alternatives per als punts febles detectats per aspectes i usos de l’energia 
(apartat 5.4). De cadascuna de les alternatives s’estimarà el seu impacte ambiental i 
econòmic en front a la situació existent.  

Finalment, a partir dels resultats obtinguts, se n’extrauran les conclusions i millores (apartats 
5.5 i 5.6).  
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5.2. Avaluació de l’impacte energètic del Fòrum  

En aquest apartat es mostren els resultats totals de l’impacte energètic del Fòrum en MJ 
tèrmics equivalents calculat a partir de les dades i les hipòtesis esmentades a l’apartat 4.4. 
Tanmateix, a l’Annex L es presenten també dos impactes ambientals d’aquest consum: els 
kg de CO2 equivalents emesos a l’atmosfera i la quantitat de residus radioactius generats 
degut a aquest consum d’energia. S’han escollit aquests efectes ja que són dos dels que 
tenen més alarma social en l’àmbit d’estudi d’aquest projecte. 

Alhora, també s’expressarà el resultat en la unitat utilitzada per l’Agència Internacional de 
l’Energia per expressar els balanços energètics globals en una unitat comuna, la tona 
equivalent de petroli (tep). Aquesta s’estableix en 1010 cal que correspon aproximadament a 
l’energia subministrada per la combustió d’una tona de petroli. 

Finalment, l’impacte energètic del Fòrum s’expressarà en funció de la unitat funcional 
definida (nombre de visitants i dia), és a dir, en kJ tèrmics equivalents per visitant i dia.    

A la Taula 5.1 es pot veure l’impacte energètic del Fòrum per usos. 

 MJ tep kJ/vis·dia 

climatització 2,48E+07 592 53 

il·luminació 1,02E+07 245 22 

electrodomèstics i aparells d'oficina 6,70E+06 160 14 

establiments alimentaris 2,57E+07 615 55 

il·luminació pública 3,62E+06 87 8 

exposicions i espectacles 3,61E+07 864 77 

ACS 4,04E+06 97 9 

transport 1,65E+08 3.952 353 

materials 3,48E+07 833 74 

altres 2,92E+07 699 62 

TOTAL 3,40E+08 8.144 727 

Taula 5.1 Impacte energètic total del Fòrum per usos  

A continuació es detallen i grafiquen aquests resultats. A l’Annex L es presenta el registre de 
l’impacte energètic global del Fòrum. 
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Gràfic 5.1 Distribució de l’impacte energètic del Fòrum per usos de l’energia 

Al diagrama s’observa que l’ús que ha provocat el major impacte energètic amb molta 
diferència sobre els altres ha estat el transport (48%). Aquest fet és lògic ja que aquest 
esdeveniment estava pensat per moure molta gent de diferents procedències. 

Al Gràfic 5.2 i Gràfic 5.3 es pot veure el repartiment del transport segons els mitjans de 
transport utilitzat i segons si es deu als visitants, treballadors o a la Flota Fòrum. 
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Gràfic 5.2 Distribució de l’impacte del transport per mitjans de transport 

D’aquest gràfic es pot comprovar que el mitjà de transport que ha generat un impacte més 
elevat ha estat el cotxe. També es pot observar que l’impacte generat per la flota Fòrum 
representa només el 0,85% de l’impacte total degut al transport. 
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Gràfic 5.3 Distribució de l’impacte del transport segons visitants, treballadors o Flota Fòrum 

En aquest gràfic es veu que el transport degut als visitants va ser el que va generar un 
impacte més elevat al Fòrum. Com s’ha comentat anteriorment, això és lògic ja que de 
mitjana, diàriament, es van desplaçar uns 23.570 visitants en front als 2.800 treballadors que 
hi havia. 

Referent a la Flota interna, el seu repartiment es detalla al Gràfic 5.4. 
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Gràfic 5.4 Distribució de l’impacte del transport de la Flota Fòrum 
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S’observa que el trenet i els vehicles Previa han estat els que han generat un impacte més 
elevat malgrat circular ambdós amb BDP10. Això es deu a que són els vehicles que més 
quilòmetres van recórrer durant el desenvolupament del Fòrum (veure Annex F). 

Després del transport, els usos que han generat un major impacte energètic ha estat el 
desenvolupament d’espectacles i exposicions i el consum associat als materials (10,6%, 
10,3% respectivament).  

Pel que fa al desenvolupament d’espectacles i exposicions aquestes ocupaven gran part del 
recinte i estaven en funcionament al llarg de tot el dia ja que aquest era un dels grans 
atractius de l’esdeveniment.  

Malgrat això, el fet de que el seu consum sigui tan elevat i que no es pugui argumentar amb 
les dades d’invetari de les que es disposa, deixa pensar que el seu ús durant el Fòrum no va 
ser del tot correcte. Per exemple: probablement els diferents aparells van estar en 
funcionament més temps del necessari. 

Referent als materials, al Gràfic 4.7 es pot veure el repartiment del consum energètic segons 
la tipologia dels materials. 

Com es pot comprovar els materials amb un impacte energètic més elevat són els materials 
fungibles que es van consumir al Fòrum (75%). Aquest s’han estimat en funció de la quantitat 
de residus generats a l’esdeveniment. Cal tenir en compte que el fet de l’existència d’un 
sistema de recollida selectiva ha fet que l’impacte energètic fos més petit. 

Malgrat això, el consum de les construccions permanents també és força significatiu, 
concretament un 18%,  si es té en compte que només s’ha assignat per aquests el consum 
corresponents als 141 dies de durada de l’esdeveniment de tota la seva vida útil sense tenir 
en compte que el seu ús durant el Fòrum va ser molt més gran de l’ús que aquests edificis 
estan tenint actualment. Si es realitzes aquesta consideració el consum energètic d’aquestes 
construccions associat al Fòrum seria força més elevat (veure Annex P). 

Pel que fa als gots reutilitzables i al repartiment de papers al recinte cal considerar l’impacte 
que han generat ja que van ser uns consums evitables en gran part.  

Al Gràfic 5.1 es pot observar que a continuació hi ha un 8% del consum energètic total del 
Fòrum que no s’ha pogut identificar el seu ús. Aquest consum, com s’ha argumentat a 
l’apartat 4.5.1 (consum d’electricitat), correspon a consum elèctric del Centre de 
Convencions i de l’Edifici Fòrum. Altra vegada, el fet de que no s’hagi pogut argumentar 
aquest consum a partir de l’inventari i coneixença del recinte, fa pensar que el seu ús durant 
el Fòrum no va ser correcte.  
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Seguidament es pot comprovar que el consum energètic degut als establiments alimentaris 
representa un 7,5% del consum total. El consum dels establiments alimentaris es deu 
bàsicament a que tots els quioscos i un dels mercats més grans eren elèctrics 
exclusivament. Al Gràfic 5.5 es pot veure el repartiment del consum segons si va ser elèctric 
o de combustibles fòssils directes. 

establiments alimentaris

electricitat
97%

comb. 
fòssils

3%

 

Gràfic 5.5 Distribució del consum dels establiments alimentaris segons la font d’energia 

Es pot comprovar que la major part d’aquest consum va ser elèctric. Els combustibles fòssils 
només es van utilitzar en les cuines dels restaurants (funcionaven amb gas natural) i en les 
de tres del quatre mercats existents (que funcionaven amb propà). 

A continuació, apareix l’impacte degut a la climatització (7%). Donat que el Fòrum va tenir 
lloc als mesos d’estiu i donada la climatologia de la zona era necessari disposar de 
climatització en tots els llocs tancats del recinte. Com s’ha esmentat a l’inventari de consum, 
la climatització al Fòrum es va aconseguir mitjançant el Districlima en la majoria dels edificis. 
Al Gràfic 5.6 es pot veure la distribució de l’impacte ambiental segons el tipus de climatització 
utilitzada.  
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Nota: Dins de Districlima s’inclou el consum directe de Districlima i el consum d’electricitat dels impulsors de l’aire 
provinent del Districlima. 

Gràfic 5.6 Distribució de l’impacte en climatització segons tipus  

Es pot comprovar que la major part de l’impacte es deu al consum de Districlima ja que va 
ser el sistema més utilitzat.  

Seguidament es pot veure que la il·luminació del recinte ha suposat un 4% de l’impacte total 
del Fòrum, un 3% degut a la il·luminació d’espais interiors i l’1% restant degut a la il·luminació 
exterior del recinte.  

També es pot observar que el consum degut a l’ús d’electrodomèstics i aparells representa 
un 2% del total.  

Finalment, si es compara el resultat de la quantificació de l’estalvi energètic degut a les 
diferents accions ambientals implantades per la organització (veure apartat 4.5.5), es pot 
comprovar que l’estalvi aconseguit representa un 6% del total de l’energia consumida al 
Fòrum. 

5.3. Valors de referència i Anàlisi d’eficiència energètica 

Per avaluar l’eficiència energètica del Fòrum i poder-ne extreure punts febles amb l’objectiu 
de proposar alternatives, s’ha analitzat la situació energètica del Fòrum descrita a l’apartat 
anterior per a cadascun dels aspectes a analitzar definits a la metodologia: subministrament, 
estructura i disseny, ús i gestió i control.  

Per al subministrament s’ha avaluat l’eficiència de les diferents fonts energètiques de les que 
es va alimentar el Fòrum. L’estructura i disseny i l’ús s’han analitzat per a cadascun dels 
usos descrits de l’energia. Finalment, de la gestió i control s’ha avaluat: l’existència sistema 
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de control del consum energètic del Fòrum, grau d’utilització d’aquest sistema i l’aplicació de 
mesures correctores a partir de les incidències detectades. 

Per puntuar l’eficiència energètica del Fòrum s’ha utilitzat el següent criteri: 

- cada aspecte s’ha avaluat globalment amb una d’aquestes puntuacions 
0 millorable 
5 acceptable però amb punts millorables 

10 correcte 
NV No valorat 

- per extreure la puntuació global del subministrament s’han ponderat els diferents 
tipus de fonts energètiques consumides segons l’impacte de cadascuna al Fòrum 
sobre el total 

- per extreure la puntuació global aspectes avaluats per usos, s’ha ponderat la 
puntuació de cada ús segons el percentatge d’impacte que ha implicat aquest sobre 
l’impacte total del Fòrum 

- per extreure la puntuació global de la gestió i control s’ha assignat el mateix pes a les 
tres mesures avaluades 

A la Taula 5.2, la Taula 5.3, i la Taula 5.4 es presenten els resultats dels diferents aspectes 
avaluats. A la Taula 5.5 es mostra el resultat final de l’eficiència energètica del Fòrum. A 
l’Annex M es descriu cadascun dels usos per separat, els valors de referència utilització i 
l’argument de la puntuació. 

FONTS D’ENERGIA 
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electricitat 10 44,59% 4,97 

combustibles 
fòssils 5 37,70% 2,10 

Districlima 10 7,43% 0,83 

materials NV 10,28%  

Total  100,00% 7,90 

Taula 5.2 Eficiència energètica del subministrament energètic del Fòrum 
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valors 
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IL·LUMINACIÓ INTERIOR 5 0 3,00% 0,16 0,00 

IL·LUMINACIÓ PÚBLICA 5 0 1,06% 0,06 0,00 

CLIMATITZACIÓ 5 0 7,27% 0,40 0,00 

ACS 10 NV 1,19% 0,13 - 

ESPECTACLES I/O EXPOSICIONS 0 0 10,60% 0,00 0,00 

ESTABLIMENTS ALIMENTARIS 0 5 7,55% 0,00 0,42 

APARELLS D'OFICINA I ELÈCTRICS 10 10 1,97% 0,22 0,22 

TRANSPORT 5 5 48,51% 2,65 2,69 

MATERIALS 5 5 10,28% 0,56 0,57 

TOTAL    4,57 4,31 

Taula 5.3 Eficiència energètica de l’estructura i disseny i de l’ús energètic del Fòrum 

MESURES ge
st

ió
 i 

co
nt

ro
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existència sistema avaluació 10 

aplicació sistema avaluació 5 

mesures correctores 0 

TOTAL 5 

Taula 5.4 Eficiència energètica de la gestió i control energètic del Fòrum 

Finalment, a la Taula 5.5 es presenta el resultat global de la valoració de l’eficiència 
energètica del Fòrum. 

subministrament estructura i disseny ús gestió i control 

7,90 4,57 4,31 5 

Taula 5.5 Eficiència energètica del Fòrum 
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A partir d’aquests resultats al següent apartat es realitzarà la proposta d’alternatives per a 
cada aspecte analitzat. 

Finalment, només com a observació es compararà l’impacte energètic del Fòrum amb 
diferents valors de referència d’esdeveniments de caire semblant o comparable a l’analitzat 
com per exemple Exposicions Universals o Jocs Olímpics.  

Fins al moment no s’han publicat gaires estudis ambientals sobre aquests tipus 
d’esdeveniments per tant, no es podran extreure conclusions numèriques sobre el grau 
d’eficiència energètica del Fòrum en comparació amb d’altres.  

A continuació, a la Taula 5.6, es presenta el consum energètic dels esdeveniments dels que 
es disposa amb el corresponent del Fòrum.  

ÚS ENERGIA 
ESDEVENIMENT 

REFERÈNCIA 
TIPUS 
DADA 

Valor de 
l'esdeveniment 

referència 

Valor 
Fòrum 

Unitat  

Tots usos 
excepte 
materials 

Exposició 
Universal 2005 
Japó 

Estimació 0,02 1 0,01 kg CO2/vis·dia 

Electricitat 
diferents 
competicions i 
esdeveniments 

Jocs Olímpics 
Sidney 2000 

Estimació 6,23 2 0,30 MJ t.eq./vis·dia 

Energia recinte 
Port Aventura i 
Caribe Park 
Aquatic 

Real 0,23 3 0,24 MJ t.eq./vis·dia 

Font:    1 Exposició Universal Aichi 2005 (ref. [5])  
2 Palese, B. et a. (ref. [7]) 
3 Equip Verd de Port Aventura (ref. [4]) 

Taula 5.6 Valors de referència de grans esdeveniments i valors del Fòrum 

Es pot comprovar que en alguns casos l’impacte de l’esdeveniment de referència per visitant 
i dia és semblant al del Fòrum (Exposició Universal de Japó, energia consumida al recinte de 
Port Aventura).  

Referent als Jocs Olímpics de Sidney es pot observar que la dada de consum elèctric dista 
molt al del Fòrum. Aquest fet no s’ha de prendre com una referència a seguir ja que no es 
disposa de suficient informació sobre la unitat funcional d’aquesta dada. 
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5.4. Proposta i avaluació d’alternatives  

A continuació es realitza la proposta i avaluació d’alternatives per als diferents aspectes 
esmentats a la metodologia. Només es tindran en compte en aquesta avaluació aquells usos 
que han suposat un impacte energètic significatiu i que a l’anàlisi d’eficiència energètica han 
estat valorats com millorables o acceptables amb aspectes millorables. 

A continuació, als apartats 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 i 5.4.4, s’esmenten les alternatives escollides 
per cada punt. A l’Annex N es presenten els càlculs de l’impacte energètic i econòmic 
d’aquestes així com els resultats per a cada alternativa. Els paràmetres considerats per a 
cada proposta són els següents: 

• Els impactes ambientals estimats són: 

- energia primària (MJ tèrmics equivalents) 

- emissions d’efecte hivernacle (kg CO2 equivalents) 

- generació de residus radioactius (m3 residus radioactius) 

Per a cadascun d’aquests impacte s’ha calculat: 

o impacte sense l’alternativa 

o impacte amb l’alternativa 

o estalvi de l’aplicació de l’alternativa 

o % d’estalvi respecte a l’impacte total del Fòrum de cadascun 

• Referent a l’impacte econòmic es presenta: 

- inversió a realitzar (€). Pot ser negativa o positiva segons la situació inicial del 
Fòrum. Per exemple, una inversió positiva seria col·locar detectors de presència i 
una negativa seria eliminar bombetes del recinte. 

- inversió assignable al Fòrum (€). Es té en compte si l’element es pot subhastar al 
final de l’activitat amb la recuperació que suposa de diners o si aquest es utilitzat 
posteriorment i, per tant, només se li assigna l’import corresponent als 141 dies 
d’ús. També pot ser negativa o positiva en funció de la situació inicial del Fòrum.  
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- cost d’explotació (€). Pot ser negatiu o positiu en funció de si l’alternativa suposa 
un cost econòmic extra o un estalvi. Per exemple, l’estalvi en consum d’electricitat 
implicaria un cost d’explotació negatiu. 

- pressupost alternativa (€). Suma de la inversió assignable al Fòrum més el cost 
d’explotació. Pot ser positiu o negatiu. Si es positiu, la implantació de l’alternativa 
implica una despesa extra per al Fòrum, en cas contrari, implicaria un estalvi 
econòmic. 

- MJ estalviats/€ invertit 

- kg CO2 estalviats/€ invertit 

- m3 residus radioactius estalviats/€ invertit  

A l’apartat 5.5 es presenta una taula resum amb el resultat i l’impacte ambiental i econòmic 
de les cinc millors alternatives de diferents aspectes. Finalment, a l’apartat 5.6 es realitza la 
proposta global de les alternatives que s’haguessin pogut aplicar al Fòrum. 

5.4.1. Alternatives al subministrament 

Referent al subministrament de combustibles fòssils es proposa: 

S.1. L’ús de BDP100 en comptes de BDP10 per a la flota de vehicles Fòrum i per al 
desenvolupament d’espectacles.  

5.4.2. Alternatives a l’estructura i al disseny  

Les alternatives a l’estructura i al disseny es dividiran en funció dels diferents usos de 
l’energia realitzats.  

A) IL·LUMINACIÓ INTERIOR  

Referent a la il·luminació interior a l’avaluació d’eficiència energètica s’ha comprovat que 
aquesta era correcta. A partir de les observacions realitzades a l’avaluació d’eficiència 
energètica (veure apartat 5.3 i Annex M) es proposen les següents alternatives: 

EiD.II.1. Detectors de presència als diferents espais del CC  

EiD.II.2. Aprofitament de la llum natural amb interruptors programables al CC  

EiD.II.3. Detectors de presència i aprofitament de la llum natural amb interruptors 
programables al CC 
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EiD.II.4. Detectors de presència als diferents espais de l’edifici Fòrum  

EiD.II.5. Disseny amb aprofitament de la llum natural de l’edifici Fòrum  

EiD.II.6. Mòduls sanitaris amb interruptors programables (10h/dia)  

B) IL·LUMINACIÓ EXTERIOR 

Pel que fa a la il·luminació dels espais exteriors, s’ha comprovat que aquesta era excessiva. 
L’alternativa que es proposa per reduir la il·luminació és: 

EiD.IE.1. Eliminar les tires de bombetes incandescents col·locades a la zona dels Molls. 

Aquestes tires tenien només una funció decorativa totalment evitable tenint en compte la 
gran quantitat de bombetes que hi havia, (unes 2000), i el consum que això va suposar 
177.000 kWhe (el 30% del consum en il·luminació exterior).  

C) CLIMATITZACIÓ 

Com a alternatives a la climatització es proposen diferents mesures que haguessin pogut 
reduït el seu consum: 

EiD.C.1. Regulació de la temperatura interior del Centre de Convencions a 25ºC1  

EiD.C.2. Regulació de la temperatura interior de l’Edifici Fòrum a 25ºC 

EiD.C.3. Climatització de les sales del CC només quan estiguin ocupades  

Finalment, pel que fa al disseny dels edificis és important que en el seu projecte s’hagin 
tingut en compte la càrrega i la inèrcia tèrmica d’aquests. Malgrat no s’entrarà en l’anàlisi a 
fons d’aquests edificis ja que no es disposa d’informació per fer-ho, és un fet que s’ha de 
tenir molt en compte sobretot a l’hora del disseny d’edificis no efímers ja que el consum en 
climatització pot disminuir considerablement en funció del disseny de l’edifici.  

Només com a exemple, malgrat el seu estalvi no es quantificarà ja que no és significatiu per 
al Fòrum, al Centre de Convencions la porta d’entrada dels treballadors era d’acer inoxidable 
i estava tot el dia oberta amb la conseqüent pèrdua d’energia que això implica. 

                                                 

1 Segons l’Agència de l’Energia de Barcelona, la temperatura de confort a l’estiu es situa entre 24ºC i 
26ºC (ref. [1]). 
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Si el sistema d’entrada a l’edifici continua sent el mateix al llarg de la seva vida útil la pèrdua 
energètica sí que serà considerable. Un bon exemple de disseny que s’hagués pogut de 
considerar és la col·locació d’una porta giratòria que permetés el seu tancament.  

D) EXPOSICIONS I ESPECTACLES 

Com s’ha esmentat a l’avaluació de l’eficiència energètica del Fòrum, les exposicions i 
espectacles van tenir un impacte energètic significant pel Fòrum que es deu bàsicament al 
consum de les quatre grans exposicions del recinte.  

Per disminuir el seu impacte es proposa: 

EiD.E.1. Col·locar detectors de presència als diferents espais de les grans exposicions.  

E) ESTABLIMENTS ALIMENTARIS 

El consum dels establiments alimentaris es degut bàsicament al consum elèctric ja que la 
major part dels aparells d’aquests eren elèctrics. A més, tots els quioscos i un dels quatre 
mercats eren elèctrics exclusivament (inclòs la cuina i l’escalfador d’ACS). 

D’altra banda, també es va observar que la il·luminació exterior del mercat estava engegada 
sempre que aquest estava en funcionament.  

Les alternatives proposades per disminuir l’impacte energètic dels mercats són les següents: 

EiD.EA.1. Cuines de tots els establiments funcionin amb propà. 

EiD.EA.2. Escalfadors d’ACS de tots els establiments funcionin amb propà  

EiD.EA.3. Llums exteriors del mercat controlades amb interruptors automàtics que 
s’engeguin quan sigui necessari  

F) TRANSPORT 

Com s’ha comprovat en els resultats de l’impacte energètic del Fòrum el transport ha suposat 
un impacte molt més elevat que tots els altres usos de l’energia. El principal causant d’aquest 
consum ha estat el transport dels visitants al recinte. Per tant, aquest serà el punt principal on 
es centraran les alternatives. 

Donat les característiques d’aquest esdeveniment el transport de visitants al recinte era 
inevitable, per tant, la organització ha d’intentar incentivar en aquests el transport sostenible.  

Si s’observa el repartiment de consum segons el mitjà de transport utilitzat (veure Annex F), 
es pot comprovar que el que ha suposat un major impacte energètic ha estat el cotxe. A 
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partir dels resultats de l’enquesta de mobilitat també es pot comprovar que el cotxe ha estat 
el mitjà més utilitzat en desplaçaments d’entre 10-300 km.  

Per incentivar el transport més sostenible dels visitants que van utilitzar el cotxe es proposa: 

EiD.T.1. Organització d’autocars en dies punta des de 10 ciutats catalanes 
estratègicament situades subvencionant part del transport. 

EiD.T.2. Inclusió de dos bitllets de transport públic corresponents a tres zones (segons 
zonificació catalana del transport públic) a les entrades del recinte o un 
descompte per als desplaçaments amb autocar. D’aquesta manera, quan un 
visitant comprés l’entrada hauria de triar el tipus de bonificació al transport que 
prefereix i té la possibilitat o no d’utilitzar-la. 

D’altra banda, la major part dels dies, a l’hora de tancament del recinte el transport públic de 
la zona ja no estava en funcionament. Això obligava als visitants que tenien previst quedar-
se fins a última hora a desplaçar-se allà en vehicle privat per poder tornar. Per tant, es 
proposen dues alternatives per incentivar el transport públic que no aplicables a l’hora: 

EiD.T.3. Establiment d’una línia de metro llançadora amb el recorregut Fòrum-Passeig 
de Gràcia (punt estratègic i proper per agafar altres transports públics en 
servei). 

EiD.T.4. Servei d’autobusos llançadora nocturns per als visitants des del Fòrum fins a 
Passeig de Gràcia (punt estratègic i proper per agafar altres transports públics 
en servei). 

Referent a les alternatives a la flota interna, es proposa una mesura per disminuir l’impacte 
energètic. En tot el recinte Fòrum estava prohibida la circulació de bicicletes per part dels 
treballadors. Aquests, en canvi, tenien habilitats un servei de vehicles elèctrics per desplaçar-
se d’un lloc a l’altre. L’alternativa proposada és: 

EiD.T.5. Facilitar bicicletes perquè els treballadors es desplacessin pel recinte en 
comptes de vehicles elèctrics i deixar-los només per casos de persones amb 
mobilitat reduïda o de desplaçaments amb càrregues. 
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G) MATERIALS 

Fruit de les observacions esmentades a l’avaluació d’eficiència energètica es proposa: 

EiD.M.1. Eliminar bujols de rebuig de les taules per menjar dels establiment alimentaris i 
posar-hi tots els bujols de reciclatge al costat dels carros de recollida de les 
plates.  

EiD.M.2. Eliminar els bujols de rebuig i col·locar els carros de recollida de les plates al 
costat dels punts de reciclatge ja existents indicant la seva situació amb 
cartells. 

EiD.M.3. Eliminar papereres de les taules de les oficines i habilitar més contenidors de 
paper i de rebuig.  

Referent al got reutilitzable a continuació es plantegen diferents alternatives que haguessin 
implicat una reducció de l’impacte energètic. Aquestes alternatives són incompatibles entre 
elles. 

EiD.M.4. Potenciació retorn got reutilitzable: vendre el got Fòrum a un preu dissuasiu i 
posar-hi més punts de retorn (a tot arreu on es pot comprar pot ser retornat). 

EiD.M.5. Ús got d’un sol ús amb sistema de retorn en comptes del got reutilitzable: llogar 
got a 0,5 € per assegurar-ne el seu retorn a tots els punts on es pot adquirir. 
Assegurar que als punts de retorn hi ha un bujol de reciclatge de plàstic on 
s’aboquen directament aquests gots. 

EiD.M.6. Ús got d’un sol ús sense establir cap sistema de recollida. 

Pel consum d’altres materials repartits durant l’esdeveniment es proposa: 

EiD.M.7. Col·locació de panells informatius amb l’horari de les activitats per tot el recinte 
per tal de repartir només un mapa de mida DINA4 a l’entrada. A més, d’aquesta 
manera els mateixos mapes serveixen per tots els dies. 

EiD.M.8. Repartiment dels menús sense paper a sobre de les plates (tots els menjars ja 
eren servits amb el seu embolcall corresponent per tant no era necessari tornar 
a protegir el menjar). 

EiD.M.9. Penjar els dossiers dels diàlegs per internet i no repartir-los impresos.  

Finalment, pel que fa a l’impacte associat al consum de materials de les construccions 
permanents per realitzar la proposat d’alternatives caldria avaluar la idoneïtat del tipus 
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d’edificis construïts (que impliquen un impacte energètic tan elevat) per a la funció que 
aquests tenien els 141 dies de Fòrum.  

Com s’ha esmentat a l’avaluació d’eficiència energètica del Fòrum donat que aquests edificis 
no només van ser construïts per al desenvolupament del Fòrum si no que també es volia 
urbanitzar i potenciar l’ús futur de la zona no s’entrarà en aquesta discussió. Malgrat això, 
amb un any de perspectiva, s’ha pogut comprovar que aquests edificis no han estat tan 
utilitzats com es preveia, per tant, el percentatge d’impacte corresponent al Fòrum podria 
arribar a ser molt superior al calculat si es tingués en compte aquesta utilització. Aquests 
aspectes estan comentats amb més detall a l’Annex P. 

Cal tenir en compte que l’energia associada a la construcció d’edificis pot arribar a ser d’un 
10% del consum energètic de l’edifici durant la seva vida útil, per tant a l’hora del disseny 
d’edificis és important tenir en compte l’energia associada al consum dels materials 
constructius per disminuir el seu impacte energètic.  

Malgrat no s’entrarà en detalls numèrics, a continuació s’esmenten algunes recomanacions 
de caire general a tenir en compte en el disseny i la construcció d’edificis pel que fa a 
consum de materials: 

- disseny d’edificis amb vida útil elevada i que no necessitin un manteniment molt 
elevat   

- ús de materials reciclats en el grau que sigui possible  

- disseny d’edificis tal que es puguin separar fàcilment els materials per reciclar un cop 
finalitzada la seva vida útil 

- ús materials fabricats prop de la zona de consum (transport de materials té un 
consum energètic elevat) 

- realització d’estudis de l’estructura necessària dels edificis en funció del seu ús 
posterior 

- disseny d’edificis eficients energèticament durant el seu ús ja que això pot evitar la 
necessitat d’altres aparells com per exemple aires condicionats o calefactors. 

5.4.3. Alternatives a l’ús  

Dins d’aquest apartat s’esmenten diferents accions que la organització hagués pogut 
implantar per incentivar als treballadors i als visitants a ajudar a disminuir l’impacte energètic 
de l’esdeveniment. 
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A) IL·LUMINACIÓ INTERIOR 

U.II.1. Col·locar cartells informatius treballadors sobre bones pràctiques en la 
il·luminació: tancar els llums quan no hi ha ningú. 

B) IL·LUMINACIÓ EXTERIOR 

U.IE.1. Engegar només la il·luminació pública quan realment és necessària en funció 
de l’època de l’any i apagar-ne el 75% quan el recinte està tancat. 

C) CLIMATITZACIÓ 

U.C.1. Col·locar cartells informatius treballadors sobre bones pràctiques en la 
climatització: tancar les portes quan l’aire condicionat està engegat i regular 
l’aire a la temperatura de confort. 

D) TRANSPORT 

U.T.1. Potenciar l’ús dels vehicles híbrids en front als que consumeixen BDP10. 

E) MATERIALS 

U.M.1. Col·locació de panells informatius grans pel recinte indicant els punts de 
reciclatge.  

U.M.2. Col·locació de cartells clars als bujols per reciclar que indiquin el tipus de 
fracció que es pot llençar en cadascun. 

U.M.3. Col·locar sobre els contenidors de paper i de les fotocopiadores i impressores 
de les oficines cartells informatius sobre la possibilitat d’utilitzar les dues cares 
del paper abans de llençar-lo.  

 

 

5.4.4. Alternatives al control i a la gestió  

Finalment, la manca de control dels consums energètics ha implicat consums suposadament 
evitables en diferents tipus d’usos. 

Per evitar aquesta situació es proposa: 
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CiG.1. Implantar un sistema de control de consums del recinte i d’aplicació de mesures 
correctores en cas de consums no identificats o superiors als esperats així com 
en el cas de pràctiques incorrectes en l’ús dels sistemes.  

Metodologia:  

- Realitzar un inventari dels aparells amb consum energètic i el seu ús diari estimat. 
Estimar el consum diari de l’activitat a partir d’aquestes dades. 

- Col·locar comptadors en punts significatius de l’esdeveniment. En aquest cas, a més 
a més dels comptadors existents, haguessin estat necessaris com a mínim tres 
comptadors en diferents zones de  cada gran edifici (CC i Ed. Fòrum) per identificar 
l’origen del consum elèctric d’aquests. 

- Realitzar i comprovar les lectures dels comptadors dos cops per setmana per poder 
identificar les incidències a temps de corregir-les.  

- Instauració d’un sistema de mesures correctores aplicables en els diferents àmbits on 
s’observin incidències de consum durant l’activitat. 

Pel que fa al transport, la organització va habilitar un servei de golondrines per arribar al 
Fòrum per la platja. Aquestes realitzaven 8 viatges diaris tan si tenien com si no passatgers.  

Donat que aquest mitjà de transport no va ser pràcticament utilitzat pels visitants, va implicar 
un consum energètic de 25,66 l/passatger. Si s’hagués controlat la mobilitat dels visitants i el 
consum energètic durant l’esdeveniment, aquest consum s’hauria pogut evitar o disminuir en 
gran part a partir del mes de juny en comprovar el baix grau d’utilització d’aquestes.  

Referent al desenvolupament de les exposicions i als espectacles el consum estimat per 
aquestes representa més d’un 10% del consum total de l’esdeveniment. Amb la informació 
disponible i la coneixença del recinte no s’ha pogut argumentar el consum de les grans 
exposicions, que representa un 73% d’aquest 10% esmentat, ja que no es disposa de prou 
informació sobre els aparells d’aquestes. Malgrat això, del consum tan elevat del comptador 
es dedueix que la il·luminació, climatització i la majoria d’aparells d’aquestes devien estar en 
funcionament les 24h del dia. 

Partint d’aquesta observació, si hagués existit aquest sistema de control, aquesta incidència 
s’hauria detectat i s’hauria pogut controlar tancant els llums i aparells a la nit.  

Referent als materials, d’una banda l’aplicació de mesures correctores en el cas de detecció 
d’incidències al reciclatge (sobretot dels establiments alimentaris) hauria potenciat el grau de 
reciclatge aconseguit.  
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D’altra banda, el control i seguiment de les dades de consum i retorn dels gots Fòrum de les 
que la organització disposava hagués evitat la producció extra de part dels 675.000 gots que 
van sobrar al Fòrum.  

Pel que fa a la climatització i a la il·luminació, també l’aplicació de mesures correctores en el 
cas de detecció d’incidències continuades en alguns elements també hauria pogut disminuir 
el seu consum. 

Per exemple, les botigues dels molls tenien tot el dia l’aire condicionat engegat amb les 
portes obertes i els llums engegats quan les botigues eren de vidre i tenien suficient llum 
natural. 

Finalment, no s’ha pogut argumentar en què es va consumir una part força elevada del 
consum elèctric del Fòrum, en concret un 9%. El fet de que no es conegui quin va ser el destí 
d’aquests MJ deixa pensar que potser part d’aquests haurien estat evitables ja que no es pot 
raonar la seva existència a partir de l’estudi i coneixement de les diferents activitats 
desenvolupades al Fòrum.  

Per tant, això torna a posar de manifest la necessitat de controlar periòdicament el consum 
energètic si es vol aconseguir la màxima eficiència energètica d’un esdeveniment. 

5.5. Resum de les millors alternatives  

En aquest apartat es presenta un resum de les “millors” alternatives estudiades segons 
diferents criteris.  

Primer, a la Taula 5.7, es detallen les propostes que haguessin suposat un estalvi energètic i 
econòmic en la seva aplicació. Es presenta l’impacte energètic estalviat en MJ tèrmics 
equivalents i l’econòmic en €. El detall complet de cadascuna es pot veure a l’Annex N.  

CODI Alternativa 
MJ t. eq. 

estalviats 
inversió 

(€) 

inversió 
assignable 
Fòrum (€) 

cost 
d'explotació 

(€) 

pressupost 
(€) 

GiC.1 
sistema gestió i 
control 

1,88E+07 4.500 348 -5.683 -5.335 

EiD.II.3 il+det cc 3,66E+06 34.956 4.484 -19.535 -15.051 

EiD.C.1 
regulació 
temperatura CC 

2,87E+06 0 0 -19.889 -19.889 

EiD.M.2 
treure bujols 
rebuig 

2,82E+06 0 0 -1.692 -1.692 
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CODI Alternativa 
MJ t. eq. 

estalviats 
inversió 

(€) 

inversió 
assignable 
Fòrum (€) 

cost 
d'explotació 

(€) 

pressupost 
(€) 

U.II.C.M ús 2,53E+06 300 300 -11.081 -10.781 

EiD.II.1 
detectors 
presència CC 

2,50E+06 34.616 4.457 -13.351 -8.894 

EiD.II.2 
il·luminació 
natural CC 

1,58E+06 340 26 -8.427 -8.400 

U.IE.1 
reducció 
il·luminació 
pública 

1,43E+06 0 0 -7.657 -7.657 

EiD.C.2 
regulació 
temperatura Ed. 
Fòrum 

1,14E+06 0 0 -7.889 -7.889 

EiD.IE.1 
eliminar 
bombetes carrer 
zona molls 

1,10E+06 -3.068 -3.068 -5.850 -8.918 

EiD.EA.3 
control 
il·luminació 
exterior 

7,04E+05 1.700 850 -3.761 -2.061 

EiD.II.4 
detectors 
presència Ed. 
Fòrum 

6,17E+05 6.854 883 -3.296 -2.413 

EiD.M.9 dossiers diàlegs 3,71E+05 0 0 -3.813 -3.813 

EiD.M.8 paper plates 3,40E+05 0 0 -18.160 -18.160 

EiD.II.5 

disseny Ed. 
Fòrum amb 
aprofitament 
llum natural 

3,17E+05 255 20 -1.691 -1.672 

S.1. BDP100 1,85E+05 0 0 -1.762 -1.762 

U.T.1 vehicles híbrids 8,46E+04 0 0 -1.318 -1.318 

EiD.T.5 
bicicletes recinte 
treballadors 

8,24E+04 4.900 3.430 -81.045 -77.615 

Taula 5.7 Alternatives amb estalvi energètic i econòmic 
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A la Taula 5.8, la Taula 5.9 i la Taula 5.10 es presenten les 5 alternatives amb un major 
estalvi de MJ tèrmics equivalents, d’emissions de CO2 i de residus radioactius 
respectivament.  

CODI Alternativa 
MJ 

estalviats 

% sobre el 
total MJ 

consumits 

pressupost 
(€) 

EiD.II.3 il+det cc 3,66E+06 1,07% -15.051 

EiD.C.1 
regulació temperatura 
CC 

2,87E+06 0,84% -19.889 

EiD.M.1 
bujols reciclatge als 
llocs menjar 

4,30E+06 1,25% 6.768 

EiD.M.2 treure bujols rebuig 2,82E+06 0,82% -1.692 

GiC.1 sistema gestió i control 1,88E+07 5,50% -5.335 

Taula 5.8 Alternatives amb major estalvi MJ tèrmics equivalents 

CODI Alternativa 
kg CO2 

estalviats 

% sobre 
total kg 

CO2  

pressupost 
(€) 

EiD.C.1 
regulació temperatura 
CC 

1,26E+05 0,35% -19.889 

EiD.T.2 bitllets entrada 1,79E+05 0,49% 449.838 

EiD.M.1 
bujols reciclatge als 
llocs menjar 

6,12E+04 0,17% 6.768 

U.II.C.M ús 6,83E+04 0,19% -10.781 

GiC.1 sistema gestió i control 6,34E+05 1,74% -5.335 

Taula 5.9 Alternatives amb major estalvi de kg CO2 equivalents 

CODI Alternativa 
m3 rr 

estalviats 
% sobre 

total m3 rr 
pressupost 

(€) 

EiD.II.1 
detectors 
presència CC 

1,16E+01 1,48% -8.894 

EiD.II.3 il+det cc 1,70E+01 2,16% -15.051 

EiD.C.1 
regulació 
temperatura CC 

9,10E+00 1,16% -19.889 
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CODI Alternativa 
m3 rr 

estalviats 
% sobre 

total m3 rr 
pressupost 

(€) 

EiD.E.1 
detectors grans 
exposicions 

1,08E+01 1,37% 5.933 

GiC.1 
sistema gestió i 
control 

4,56E+01 5,81% -5.335 

Taula 5.10 Alternatives amb major estalvi de residus radioactius 

A la Taula 5.11 es presenten les 5 alternatives que impliquen un major estalvi energètic per € 
invertit, a la Taula 5.12 les que tenen un major estalvi de kg CO2 per € invertit i a la Taula 
5.13 es mostren les que presenten un major estalvi de residus radioactius per € invertit. 

CODI Alternativa 
MJ 

estalviat/€ 
invertit 

MJ 
estalviats 

totals 

pressupost 
(€) 

EiD.II.6 
mòduls sanitaris int. 
Programats 

723 1,24E+05 60 

EiD.E.1 detectors grans exposicions 18.358 2,33E+06 5.933 

EiD.EA.2 escalfadors mercats propà 650 3,50E+04 497 

EiD.M.1 
bujols reciclatge als llocs 
menjar 

0 4,30E+06 6.768 

EiD.M.7 
panells informatius en 
comptes d'horaris 

5.000 4,31E+05 1.659 

Taula 5.11 Alternatives amb major estalvi de MJ tèrmics equivalent per € invertit 

CODI Alternativa 
kg CO2 

estalviats/€ 
inv. 

kg CO2 
estalviats 

totals 

PRESSUPOST 
(€) 

EiD.II.6 
mòduls sanitaris int. 
Programats 

32 1,93E+03 60 

EiD.C.3 control consum sales CC 1 1,09E+04 11.882 

EiD.E.1 detectors grans exposicions 6 3,62E+04 5.933 
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CODI Alternativa 
kg CO2 

estalviats/€ 
inv. 

kg CO2 
estalviats 

totals 

PRESSUPOST 
(€) 

EiD.M.1 
bujols reciclatge als llocs 
menjar 

9 6,12E+04 6.768 

EiD.M.7 
panells informatius en 
comptes d'horaris 

15 2,57E+04 1.659 

Taula 5.12 Alternatives amb major estalvi de kg de CO2 equivalent per € invertit 

CODI Alternativa 
m3 res.rad. 
estalviat/€ 

invertit 

m3 res.rad. 
estalviats 

totals 

pressupost 
(€) 

EiD.II.6 
mòduls sanitaris int. 
Programats 

60 5,75E-01 60 

EiD.C.3 
control consum sales 
CC 

11.882 7,85E-01 11.882 

EiD.E.1 
detectors grans 
exposicions 

5.933 1,08E+01 5.933 

EiD.EA.1 
totes cuines mercats 
propà 

5.836 5,66E+00 5.836 

EiD.EA.2 
escalfadors mercats 
propà 

497 2,71E-01 497 

Taula 5.13 Alternatives amb major estalvi de residus radioactius per € invertit 

5.6. Proposta global de possible actuació per al Fòrum de les 
Cultures i pressupost  

A partir dels resultats de l’estudi d’alternatives aplicables al cas del Fòrum a continuació es 
realitza una proposta d’actuacions que la organització s’hagués pogut plantejar per disminuir 
l’impacte energètic del Fòrum. Per fer-ho, a més de l’impacte energètic i els efectes generats 
per les alternatives, també s’ha tingut en compte el cost econòmic que haguessin implicat per 
tal de realitzar una proposta aplicable a un cas real. 

Aquestes proposta s’ha elaborat tenint en compte els següents criteris: 

1. Alternatives que haguessin implicat una inversió recuperable durant el període Fòrum: 

 



Pàg. 78  Memòria 

 compatibles entre elles: totes excepte la EiD.M.2 (treure bujols de rebuig de les taules 
de menjar) ja que s’ha escollit una altra alternativa que implica un estalvi energètic més 
gran. 

 no compatibles entre elles: 

- EiD.II.1-2-3 (Il·luminació CC): s’ha escollit l’alternativa EiD.II.3 ja que contempla les 
possibilitats EiD,II.1-2 

2. Per a les alternatives que impliquen un cost econòmic pel Fòrum s’ha valorat el cost  i 
l’estalvi energètic que suposarien cadascuna d’elles.  

 Primer, de les taules de les 5 millors alternatives presentades a l’apartat 5.5 de la 
memòria, s’han escollit aquelles alternatives que apareixen a tant a les 3 taules de més 
estalvi energètic o ambiental com a les de més estalvi energètic o ambiental per € 
invertit: EiD.M.1 i EiD.E.1 

 De les alternatives restants s’ha realitzat una valoració una a una: s’han eliminat les 
alternatives impopulars com el lloguer del Got Fòrum a un preu dissuasiu (EiD.M.4) i el 
lloguer d’un got no reutilitzable (EiD.M.5) i les que la seva implantació implica una 
despesa econòmica de més de 150.000 € (EiD.T.2, bitllets transport públic a l’entrada i 
EiD.T.3, metro llançadora).  

 Finalment, s’han afegit les alternatives restants que suposen més d’un 0,1% d’estalvi 
energètic.  
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A continuació es pot veure una taula amb la proposta final recomanada per al Fòrum on es mostra cada alternativa, el seu impacte 
ambiental i la inversió econòmica que hagués implicat. 

CODI       Alternativa MJ est.
% MJ 
totals kg CO2 est. 

% kg 
CO2 
totals m3 rr est. 

% m3 rr 
totals 

inversió 
assignable al 
Fòrum (€)  

cost 
d'explotació 
(€) € invertits 

MJ 
est./€ € acumulats

GiC.1 
sistema gestió i 
control 1,88E+07           5,50% 6,34E+05 1,74% 4,56E+01 5,81% 348 -5.683 -5.335 -3.531 -5.335

EiD.II.3             il+det cc 3,66E+06 1,07% 5,68E+04 0,16% 1,70E+01 2,16% 4.484 -19.535 -15.051 -243 -20.386

EiD.C.1 
regulació 
temperatura CC            2,87E+06 0,84% 1,26E+05 0,35% 9,10E+00 1,16% 0 -19.889 -19.889 -144 -40.275

U.II.C.M             ús 2,53E+06 0,74% 6,83E+04 0,19% 6,52E+00 0,83% 300 -11.081 -10.781 -234 -51.056

U.IE.1 

reducció 
il·luminació 
pública 1,43E+06           0,42% 2,23E+04 0,06% 6,65E+00 0,85% 0 -7.657 -7.657 -187 -58.713

EiD.C.2 

regulació 
temperatura 
Ed. Fòrum            1,14E+06 0,33% 5,01E+04 0,14% 3,61E+00 0,46% 0 -7.889 -7.889 -144 -66.602

EiD.IE.1 

eliminar 
bombetes 
carrer zona 
molls 1,10E+06           0,32% 1,70E+04 0,05% 5,08E+00 0,65% -3.068 -5.850 -8.918 -123 -75.520

EiD.EA.3 

control 
il·luminació 
exterior        7,04E+05 0,21% 1,09E+04 0,03% 3,27E+00 0,42% 850 -3.761 -2.061 -342 -77.580

EiD.II.4 detectors 
presència Ed. 

6,17E+05           0,18% 9,59E+03 0,03% 2,86E+00 0,36% 883 -3.296 -2.413 -256 -79.994
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CODI Alternativa MJ est. 
% MJ 
totals kg CO2 est. 

% kg 
CO2 
totals m3 rr est. 

% m3 rr 
totals 

inversió 
assignable al 
Fòrum (€)  

cost 
d'explotació 
(€) € invertits 

MJ 
est./€ € acumulats 

Fòrum 

EiD.M.9 
dossiers 
diàlegs            3,71E+05 0,11% 2,04E+04 0,06% 0,00E+00 0,00% 0 -3.813 -3.813 -97 -83.807

EiD.M.8             paper plates 3,40E+05 0,10% 1,87E+04 0,05% 0,00E+00 0,00% 0 -18.160 -18.160 -19 -101.967

EiD.II.5 

disseny Ed. 
Fòrum amb 
aprofitament 
llum natural            3,17E+05 0,09% 4,92E+03 0,01% 1,47E+00 0,19% 20 -1.691 -1.672 -189 -103.638

S.1.             BDP100 1,85E+05 0,05% 4,19E+04 0,11% 0,00E+00 0,00% 0 -1.762 -1.762 -105 -105.401

U.T.1            vehicles híbrids 8,46E+04 0,02% 7,59E+03 0,02% 0,00E+00 0,00% 0 -1.318 -1.318 -64 -106.719

EiD.T.5 

bicicletes 
recinte 
treballadors           8,24E+04 0,02% 1,28E+03 0,00% 3,82E-01 0,05% 3.430 -81.045 -77.615 -1 -184.334

TOTAL ACCIONS ESTALVI 
ECONÒMIC 3,42E+07           9,99% 1,09E+06 2,98% 1,02E+02 12,93% 7.246 -192.430 -184.334 -186 -184.334

EiD.II.6 

mòduls 
sanitaris int. 
Programats          1,24E+05 0,04% 1,93E+03 0,01% 5,75E-01 0,07% 723 -663 60 2.072 -184.274

EiD.C.3 

bujols 
reciclatge als 
llocs menjar            4,30E+06 1,25% 6,12E+04 0,17% 0,00E+00 0,00% 0 6.768 6.768 635 -177.506

 



Eficiència energètica en grans esdeveniments  Pàg. 81 

CODI Alternativa MJ est. 
% MJ 
totals kg CO2 est. 

% kg 
CO2 
totals m3 rr est. 

% m3 rr 
totals 

inversió 
assignable al 
Fòrum (€)  

cost 
d'explotació 
(€) € invertits 

MJ 
est./€ € acumulats 

EiD.E.1 
detectors grans 
exposicions           2,33E+06 0,68% 3,62E+04 0,10% 1,08E+01 1,37% 18.358 -12.425 5.933 392 -171.573

EiD.EA.1 

panells 
informatius en 
comptes 
d'horaris            4,31E+05 0,13% 2,57E+04 0,07% -8,57E-02 -0,01% 5.000 -3.341 1.659 260 -169.914

EiD.EA.2 
escalfadors 
mercats propà 3,50E+04 0,01% 3,41E+02 0,00% 2,71E-01 0,03% 650 -153 497 70 -169.417 

EiD.T.1 
totes cuines 
mercats propà 2,81E+05 0,08% -3,80E+03 -0,01% 5,66E+00 0,72% 3.300 2.536 5.836 48 -163.581 

EiD.T.4 
control consum 
sales CC 2,47E+05 0,07% 1,09E+04 0,03% 7,85E-01 0,10% 62 11.821 11.882 21 -151.699 

EiD.M.1             autocars 9,42E+05 0,27% 4,87E+04 0,13% 0,00E+00 0,00% 0 60.500 60.500 16 -91.199

EiD.M.6 
got plàstic 
normal 6,91E+05           0,20% 5,29E+03 0,01% 0,00E+00 0,00% -96.807 143.762 46.955 15 -44.244

EiD.M.7 

autobusos 
llançadora 
nocturns 4,00E+05           0,12% 1,87E+04 0,05% 0,00E+00 0,00% 0 38.997 38.997 10 -5.247

TOTAL ACCIONS DESPESA 
ECONÒMICA 9,78E+06           2,85% 2,05E+05 0,56% 1,80E+01 2,29% -68.715 247.801 179.086 55 -5.247

TOTAL PROPOSTA FÒRUM 4,40E+07 12,85% 1,30E+06 3,54%        1,19E+02 15,23% -61.468 55.371 -5.247 -8.390 -5.247

Taula 5.14 Proposta final d’alternatives per al Fòrum 
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Dels resultats d’aquesta proposta es pot comprovar que les alternatives proposades 
haguessin suposat una disminució del 13% de l’impacte energètic i, a més, haguessin 
suposat un benefici econòmic global de 5.000 €.  

Cal tenir en compte, que en aquest benefici s’han considerat els costos d’explotació de 
cadascuna d’aquestes alternatives i la inversió a realitzar assignada només al Fòrum. El fet 
de que resulti un impacte econòmic negatiu, és a dir, que s’obtingui benefici, és que moltes 
de les accions impliquen un estalvi energètic que porta implícit un estalvi econòmic. 
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6. Avaluació de la qualitat de les dades i anàlisis de 
sensibilitat 

Per analitzar la qualitat de les dades s’han agrupat aquestes per temàtiques i fonts 
energètiques fent una estimació global per grups de cadascun dels apartats. 

La metodologia emprada per a l’avaluació d’aquestes dades ha estat la dels indicadors de 
qualitat de les dades de Weidema (ref. [10]). A l’Annex O es detalla el procediment.  

A la Taula 6.1 es pot veure el resultat de la valoració de les dades. 

  A B C D E Total 

personal 1 2 1 1 1 1,2 Inventari 
elements 
Fòrum subhasta Fòrum 1 2 1 1 1 1,2 

estudi de bones pràctiques 
energètiques 1 1 1 1 1 1 

estudi de mobilitat visitants 1 1 1 1 1 1 

estudi de mobilitat treballadors 3 1 1 2 2 1,8 

flota fòrum 3 4 1 1 1 2 

avaluació compliment objectius 3 1 1 1 1 1,4 

repartiment consum 
escomeses Fòrum 3 2 1 1 1 1,6 

combustibles espectacles 1 1 1 1 1 1 

combustibles ACS 2 1 1 1 1 1,2 

combustibles cuines 2 1 1 1 1 1,2 

consum Districlima 1 1 1 1 1 1 

materials construccions 
permanents 2 3 1 1 1 1,6 

materials construccions 
efímeres 2 3 1 1 1 1,6 

materials fungibles entrada 1 2 1 1 1 1,2 

materials aparells 2 3 1 1 1 1,6 

materials gots 1 1 1 1 1 1 

materials mapes entrada 2 1 1 1 1 1,2 

Inventari 
consums 
Fòrum 

materials dossiers diàlegs 2 1 1 1 1 1,2 
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  A B C D E Total 

electricitat 2 1 1 2 2 1,6 

mitjans de transport 2 2 1 2 2 1,8 

combustibles fòssils 2 2 1 2 2 1,8 

Districlima 2 1 1 1 1 1,2 

Impacte 
energètic 
(MJ) 

materials 2 3 1 1 2 1,8 

electricitat 2 1 1 2 1 1,4 

combustibles fòssils 2 1 1 3 2 1,8 

Districlima 2 1 1 1 1 1,2 

Impacte 
efecte 
hivernacle 
(kg CO2) 

materials 2 3 1 1 3 2 

electricitat 2 1 1 2 1 1,4 

combustibles fòssils 2 1 1 3 2 1,8 

Districlima 2 1 1 1 1 1,2 

Impacte 
residus 
radioactius 
(m3 rr) 

materials 2 1 1 1 3 1,6 

suposicions disminució 
impactes 2 2 1 1 2 1,6 

pressupost  2 2 1 1 2 1,6 
Proposta 
alternatives 

 1,78 1,44 1,00 1,21 1,28 1,34 

Codificació de l’índex de valoració: 

A Mètode d'adquisició 
B Representativitat de la mostra 
C Edat 
D Ubicació 
E Tecnologia 
Valoració d’1 a 5 de major a menor qualitat 

Taula 6.1 Validesa de les dades obtingudes 

De la taula anterior es pot comprovar que només dos conjunts de dades estan per sobre de 
2: l’inventari de la flota Fòrum i els kg de CO2 emesos dels materials.  

Una variació d’alguna dada del primer grup (inventari de la flota), donat el poc pes que té 
aquest consum en front al total, no faria variar el resultat global d’aquest projecte.Referent als 
kg de CO2 emesos pel consum de materials succeeix el mateix ja que representa un 3% dels 
totals.  

Del resultat de la validesa de les dades es pot concloure que malgrat algun resultat 
quantitatiu podria variar degut a les dades utilitzades per als càlculs, les conclusions 
d’aquests projecte qualitatives i els resultats globals no es veuran afectades per aquestes 
fluctuacions.  
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7. Proposta de mesures aplicables per a 
l’optimització de l’eficiència energètica en grans 
esdeveniments 

A partir dels resultats obtinguts amb l’estudi del cas Fòrum, seguidament, es planteja una 
guia d’actuacions a seguir per optimitzar l’eficiència energètica en grans esdeveniments. La 
guia distingeix entre les accions que s’han de realitzar en l’etapa pre-esdeveniment 
(planificació i construcció), esdeveniment (desenvolupament) i, finalment, el post-
esdeveniment (desmuntatge). 

PRE-ESDEVENIMENT 

- Ubicació:  

1. Escollir un espai amb una bona xarxa de transport públic. 

- Xarxa de subministrament energètic:  

2. Considerar la possibilitat d’implantar energies renovables eficients tenint en compte 
les diferents possibilitats de cada zona i considerant tots els impactes que aquestes 
suposen (inclòs l’impacte de la seva construcció). 

3. Tenir en compte l’impacte ocasionat pel consum elèctric considerant el mix elèctric 
local a l’hora de prioritzar aparells elèctrics en front d’altres fonts energètiques: 

- ús de vehicles elèctrics 

- ús de cuines i escalfadors elèctrics 

- ... 

4. Utilitzar biocombustibles amb un baix percentatge en combustibles fòssils en la 
mesura que sigui possible. 

- Gestió i control: 

5. Implantar un sistema de gestió ambiental on la organització defineixi clarament els 
objectius ambientals i s’estableixin punts d’actuació concrets per assolir-los. 

6. Implantar un sistema de seguiment i control del sistema de gestió ambiental durant 
les tres etapes de l’esdeveniment posant èmfasi en el desenvolupament d’aquest. 
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7. Inventariar tots els consums energètics de l’esdeveniment per tal de poder estimar el 
consum i detectar desviacions de les previsions en el control d’aquests. 

8. Establir vies de comunicació àgils que permetin l’aplicació de mesures correctores en 
el cas de detectar incidències ambientals. 

- Habilitació recinte: 

 Construccions permanents: 

9. Assegurar el posterior funcionament i ús de les construccions a realitzar. 

10. Incidir en el disseny dels edificis per tal de que tinguin una vida útil elevada, que no 
necessitin molt manteniment i que en la seva desconstrucció es puguin separar els 
materials fàcilment per reciclar-los. 

11. Exigir l’ús de materials reciclats en la construcció i provinents de zones properes a la 
del consum en el grau que sigui possible.  

12. Introduir als plecs de condicions l’obligatorietat de la separació i reciclatge dels 
residus de la construcció si s’ha d’enderrocar o rehabilitar algun espai. 

13. Incidir en el disseny d’edificis per tal de que siguin el màxim d’eficients 
energèticament durant el seu ús: 

- col·locar detectors de presència en zones de pas 

- aprofitament de la llum natural 

- possibilitat de programar horaris d’encesa i apagada dels llums 

- aplicar tècniques de l’arquitectura bioclimàtica per a la climatització 

- ... 

14.  Instal·lar comptadors de consum en els grans edificis per plantes 

 Construccions efímeres: 

15. Assegurar el fàcil desmuntatge i aprofitament dels diferents materials. 

16. Exigir l’ús de materials reciclats en la mesura que sigui possible. 
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- Funcionament de l’esdeveniment: 

 Activitats: 

17. Incidir en el disseny de les activitats per tal de que siguin eficients energèticament : 

- consum racional de materials 

- utilització de materials reciclats en la mesura del possible i fàcilment separables i 
reutilitzables o reciclables 

- instal·lar detectors de presència per zones 

- instal·lar il·luminació de baix consum  

18. Instal·lar comptadors de consum en els espais on es desenvolupin les activitats 

 Materials: 

19. Implantar un sistema de recollida selectiva per als visitants i per als operadors. Per 
als primers, distribuir bujols de reciclatge per tot el recinte on s’indiqui el tipus de 
fracció de cadascun facilitant al màxim la separació. Per als operadors, incloure la 
obligatorietat de separar les diferents fraccions en els Plecs de Condicions. 

20. Minimitzar l’ús d’envasos i facilitar la seva recollida selectiva: Utilitzar sistemes de 
repartiment de begudes en gots de plàstic convencionals i servei de menjars en 
vaixella reutilitzable i facilitar la seva recollida selectiva.  

21. Minimitzar el lliurament de papers tant pels visitants com pels treballadors: 

- Col·locar pantalles informatives amb les activitats que es desenvolupen per evitar el 
repartiment d’horaris 

- Potenciar l’ús del correu electrònic entre els treballadors 

- Transport: 

 De visitants i treballadors: 

22. Compatibilitzar al màxim els horaris d’obertura i tancament del recinte amb el 
transport públic existent a la zona.  

23. Plantejar la possibilitat de fer serveis llançadora de transport públic des de punts i a 
hores on el transport públic és insuficient. 
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 Intern per desplaçaments per l’exterior del recinte: 

24. Potenciar l’ús de vehicles híbrids que presenten un impacte ambiental inferior als 
convencionals. 

25. Utilitzar biocombustibles amb un baix en combustibles fòssils per als vehicles de la 
flota.  

 Intern per desplaçaments per l’interior del recinte: 

26. Potenciar l’ús de bicicletes per als desplaçaments dels treballadors a l’interior del 
recinte en la mesura que sigui possible. 

27. Tenir en compte la configuració del mix elèctric local a l’hora d’escollir el tipus de 
vehicles (entre elèctrics o de combustibles fòssils). 

- Formació: 

28. Difondre bones pràctiques energètiques als visitants i treballadors. 

- Col·locar cartells informatius pel recinte sobre bones pràctiques de reciclatge 

- Difondre missatge del reciclatge a les pantalles informatives 

- Col·locar cartells informatius pels espais dels treballadors sobre bones pràctiques en 
il·luminació, climatització, ús paper, reciclatge,... 

ESDEVENIMENT 

29. Realitzar el seguiment i control de les bones pràctiques energètiques en el recinte.  

30. Preveure procediments de correcció i prevenció àgils en el cas de detecció 
d’incidències.  

POST-ESDEVENIMENT 

31. Assegurar la reutilització i/o reciclatge de tots els aparells i materials que siguin 
possible mitjançant: 

- Materials reutilitzables: realitzar una subhasta en finalitzar l’esdeveniment  

- Materials no reutilitzables: assegurar mitjançant els Plecs de Condicions que qui 
s’encarregui del desmuntatge separa i destina correctament els residus.  

32. Realitzar el seguiment i control de les bones pràctiques energètiques en el recinte.  

33. Preveure procediments de correcció i prevenció àgils en el cas de detecció 
d’incidències. 
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8. Pressupost 

S’ha realitzat una estimació del cost d’elaboració del projecte realitzat.  

 

PRESSUPOST PROJECTE 

   

RECURSOS HUMANS   

 nº hores €/hora TOTAL (€) 

treball de camp 100 6 600 

estudi bibliogràfic 250 15 3.750 

estudi i tractament de les 
dades  300 30 9.000 

redacció memòria 100 25 2.500 

supervisió enginyer senior  50 60 3.000 

Total recursos humans  18.850 

    

ALTRES DESPESES   

oficina i informàtica  150 

despeses generals (telèfon, llum,…) 200 

Total altres despeses  350 

    

TOTAL PROJECTE  19.200 
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Conclusions 

L’eficiència i l’impacte energètic dels grans esdeveniments depèn de molts factors que en 
molts casos poden disminuir-se amb una bona planificació per part de la organització des del 
plantejament inicial de l’activitat. Malgrat això, en altres casos resten en mans dels individus 
que en fan servei.  

En el cas del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, malgrat les mesures 
impulsades per l’Organització per reduir l’impacte de l’esdeveniment han aconseguit en part 
el seu objectiu, la manca d’agilitat en el sistema de seguiment i control i la inexistència d’un 
sistema d’implantació de mesures correctores han fet reduir la capacitat de disminució de 
l’impacte ambiental de les mesures impulsades. Per exemple, en el cas de la recollida 
selectiva malgrat s’ha reduït l’impacte dels materials consumits el grau de reciclatge 
aconseguit ha estat baix.   

S’ha observat que l’impacte energètic més elevat amb diferència es deu al transport dels 
visitants al recinte. Les mesures aplicables per la organització per reduir aquest impacte són 
complicades i poc econòmiques ja que en molts casos depèn de la xarxa de transport públic 
existent. A més, el fet que la decisió final sempre resti en mans dels individus condiciona part 
de l’estalvi energètic final.  

En canvi, en altres casos com el consum elèctric en il·luminació, s’ha comprovat la 
importància que té la realització d’estudis previs d’eficiència energètica a l’hora del disseny 
dels espais i de les activitats que s’hi desenvolupen ja que la despesa econòmica generada 
per la implantació de mesures d’estalvi energètic es veu recuperada durant el 
desenvolupament de l’activitat. Per exemple, el cas de la instal·lació de detectors de 
presència als grans edificis. 

D’altra banda, també s’ha observat una manca d’anàlisi per part de la organització de 
l’impacte d’energia des d’un punt de vista d’energia primària. Aquest és el cas del Got Fòrum 
o de l’energia consumida en la construcció dels grans edificis que han generat consums més 
elevats dels necessaris per al correcte funcionament de l’activitat.  

També cal esmentar la importància que té considerar totes les possibilitats energètiques de 
la zona, és a dir, l’aprofitament de fonts d’energia properes a la zona. En el cas del Fòrum, el 
Districlima n’és un bon exemple ja que a partir de la incineració de residus sòlids es va 
climatitzar gran part del recinte.  

Sobre la disponibilitat de les dades, cal esmentar que s’ha hagut d’invertir més temps del que 
estava previst a l’inici del projecte en aconseguir dades fiables ja que, en alguns casos, les 
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dades facilitades per la organització eren incoherents i en d’altres, no es va facilitar la 
obtenció i la disponibilitat de suficients dades per al control i argumentació dels consums.  

En referència a grans esdeveniments posteriors se n’extreuen tres recomanacions generals. 
D’una banda, donat l’elevat consum en transport que generen aquest tipus d’activitats, cal 
ubicar els espais en una zona amb la màxima accessibilitat i coordinació amb el transport 
públic possible.  

D’altra banda, cal esmentar la rellevància que té l’establiment d’un sistema de gestió 
ambiental, el seguiment i control d’aquest i la implantació de vies de comunicació àgils per 
realitzar mesures correctores en cas de detecció d’incidències per aconseguir disminuir 
l’impacte energètic.  

Per acabar, quan s’estudia una alternativa cal tenir en compte el seu impacte des d’un punt 
de vista d’anàlisi de cicle de vida (des de l’inici fins a la fi) ja que aquesta consideració pot fer 
variar la seva repercussió. 

Finalment, cal tenir en compte que les conclusions i les recomanacions fruit d’aquest projecte 
no es veurien afectades per la possibilitat de que algun factor estigui infra o sobre valorat 
degut a les hipòtesis realitzades. Malgrat aquesta fluctuació podria variar el resultat 
quantitatiu en algun cas, la diferència no afectaria a les propostes i conclusions. 
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Annex L.4. Impacte ambiental de la producció de materials 
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