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A. Plànol del Fòrum 

A continuació es mostren algunes fotos de diferents espais del recinte Fòrum. A la plana 
següent es presenta el plànol del Fòrum on estan indicades les diferents zones i els espais 
en que s’ha dividit el recinte. 

 

Foto A.1 Centre de Convencions 

 

Foto A.2 Edifici Fòrum 

 

Foto A.3 Molls 

 

 



Pàg. 8                                                                                                                                                                       Annexos 
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B. Diagnosi dels elements del Fòrum 

Els resultats de la diagnosi dels elements del Fòrum es poden veure continuació a l’arxiu 
Annex_diagnosi_Fòrum.xls. 
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 C. Plànol de l’estructura de la xarxa energètica del Fòrum 
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D. Objectius ambientals del Fòrum 

En aquest annex s’esmenten els 95 objectius i compromisos ambientals aprovats pel Comitè 
de Direcció del Fòrum el 18 de Març de 2003 així com l’avaluació del grau de implantació de 
cadascun i de l’efecte ambiental que van tenir. Aquesta avaluació es basa en la realitzada 
per l’UMA en l’informe final (ref. [4]) però està actualitzada amb la informació que es coneix 
actualment. 

Per l’avaluació s’utilitza un sistema de puntuació de 5 nivells amb una doble puntuació per a 
cada objectiu: un pel grau de compliment d’aquest i l’altre per l’efecte ambiental obtingut: 

A. Compliment total i sense desviacions del compromís adquirit. S’ha aconseguit 
l’efecte ambiental desitjat. 

B. Compliment majoritari o amb matisos. S’han aconseguit els efectes desitjats amb 
desviacions que no afecten significativament els resultats. 

C. Compliment suficient del compromís amb ineficiències significatives. S’han 
aconseguit els efectes esperats encara que els resultats podrien haver sigut molt 
millors. 

D. Compliment insuficient del compromís adquirit. No s’ha aconseguit un nivell 
significatiu de millora. 

E. Compliment nul o absolutament insuficient. L’acció no ha donat peu a cap millora. 
  

NV. No valorat per manca d’informació. 

A continuació es presenten els 95 objectius i la seva avaluació separats per àrees i 
subgrups.  
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ÀREA D’OPERACIONS 

 Arquitectura efímera i adequació d’espais 

Avaluació del 
compliment Nú

m. 
Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

1 

Elaborar uns criteris de 
sostenibilitat ambiental aplicables 
a les construccions efímeres, amb 
un especial èmfasi en la selecció 
de materials, la possible 
generació de residus i les 
necessitats de climatització 
(ventilació i refrigeració), i 
incorporar-los en la mesura del 
possible en els dissenys bàsics 

A C / NV 

Aquests criteris es van incorporar 
als plecs de condicions, però no se 
n’ha difós la puntuació o descripció 
de les diferents opcions 
presentades. En els casos en els 
que s’ha pogut valorar, l’efecte ha 
sigut escàs.  

2 

Dotar-se d’un mecanisme 
d’avaluació ambiental de les 
solucions arquitectòniques i 
constructives concretes que es 
puguin adoptar. Aplicar aquest 
mecanisme com a mínim de 
forma individual a les tipologies de 
construcció efímera més 
importants: “Haima”, edifici 
d’entrada , unitats de serveis, 
unitats per als espectacles tancats 
i tanca perimetral. S’aplicarà 
també, en la mesura del possible, 
a la resta de tipologies de 
construcció 

NV NV 
No consta cap informació sobre 
aquest mecanisme 

3 

Tenir en compte les 
característiques ambientals dels 
materials de construcció de les 
arquitectures efímeres i utilitzar, 
en la mesura del possible, aquells 
que tinguin menor impacte 

A B 

Aquest va ser un dels requisits 
incorporats als criteris de selecció, 
encara que no s’han articulat 
mecanismes per fer el seguiment 
de les decisions relacionades. 
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Avaluació del 
compliment Nú

m. 
Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

4 

Requerir de manera específica a 
les empreses constructores, 
juntament amb el projecte de 
construcció pròpiament dit, un 
projecte de desmuntatge amb 
estimació del destí final de tots els 
materials emprats i del mètode de 
gestió i tractament previst 

NV B / NV 

La informació rebuda no ha estat 
prou significativa. No s’ha tingut 
accés als projectes de 
desmuntatge, encara que en 
alguns casos sí s’ha pogut verificar 
que els materials generats durant el 
desmuntatge han rebut una gestió 
adequada.  

5 

Requerir també a les empreses 
constructores del mobiliari urbà i 
l’adequació d’espais interiors, les 
previsions per a la reutilització del 
material emprat, o del seu 
reciclatge, cas que això no sigui 
possible 

NV B / NV 

La informació rebuda no ha estat 
prou significativa. No s’ha tingut 
accés als projectes de 
desmuntatge, encara que en 
alguns casos sí s’ha pogut verificar 
que els materials generats durant el 
desmuntatge han rebut una gestió 
adequada. 

6 

Elaborar informació que permeti 
un balanç ambiental global dels 
principals materials utilitzats com 
a aportació al debat de la 
sostenibiltat de les construccions 
efímeres 

NV NV 
No es té constància que s’hagi 
avaluat aquest balanç.  
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 Subministrament d’energia i aigua 

Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

7 

Avaluar les necessitats de 
climatització dels diferents espais i 
instal·lar només les estrictament 
necessàries per assegurar un nivell 
raonable de confort dels visitants en 
les condicions d’assistència de dia 
de màxima afluència 

A C 

Encara que sí es va fer, s’han 
produït desajustos en la 
climatització que normalment 
ha funcionat per sobre dels 
nivells de confort amb el 
conseqüent sobreconsum 
d’energia 

8 
Avaluar la utilització de fonts 
d’energia renovable 

A C 

Encara que sí es va fer 
l’avaluació, l’impacte associat a 
la utilització de fonts d’energia 
renovable (BDP10), no ha 
compensat la manca 
d’implantació de pràctiques 
d’estalvi energètic.  

9 

Introduir criteris d’estalvi energètic 
en els plecs de condicions 
tècniques per a la construcció de les 
instal·lacions del Fòrum, en 
particular en aquelles que es pugui 
preveure la seva durabilitat un cop 
finalitzada la celebració del Fòrum 

A NV Informació no disponible.  

10 

Instal·lar mecanismes d’estalvi 
d’aigua en els dispositius de 
consum dels restaurants i zones de 
serveis 

D D 

S’han instal·lat en alguns 
casos, però la formació i 
informació necessària no ha 
estat l’adequada. En altres 
casos, s’ha decidit eliminar/no 
implantar aquests sistemes per 
raons operatives.  

11 

Incloure en els projectes relatius a 
les instal·lacions de 
subministrament d’aigua i electricitat 
el requeriment del projecte de 

C B 
La informació rebuda no inclou 
la descripció del projecte de 
desmuntatge. Els mètodes de 
gestió i tractament han sigut en 
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Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

desmuntatge associat, amb 
estimació del destí final de tots els 
materials emprats i del mètode de 
gestió i tractament previst 

general adequats. 

12 

Avaluar les possibilitats de 
recuperació i reutilització dels 
cables elèctrics i de comunicacions 
instal·lats 

NV NV No es disposa d’aquesta 
avaluació.  

13 

Establir criteris de gestió ambiental 
correcta per a les operacions de 
manteniment de les instal·lacions 
d’aigua, llum i de les construccions 
efímeres durant tot el període 
Fòrum. (A incloure en el manual de 
procediments dels tallers de 
manteniment del Fòrum o de 
l’empresa operadora) 

A NV 

S’ha ambientalitzat el Pla 
d’Operacions de les activitats 
de manteniment, però no es 
disposa de confirmació del 
correcte compliment de dits 
plans. 

14 
Establir un mecanisme de 
seguiment dels consums energètics 
i d’aigua al Fòrum 

D D 
El mecanisme no ha sigut 
adequat i no ha permès 
prendre cap mesura correctora. 

 Producció d’exposicions 

Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

15 

Disposar d’uns criteris de 
sostenibilitat ambiental aplicables a 
les exposicions, amb un especial 
èmfasi en la selecció de materials, 
la possible generació de residus i 
les necessitats de climatització 
(ventilació i refrigeració) i 

A NV 
S’han auditat i incorporat molts 
dels criteris, però no es disposa 
d’auditories de seguiment. 
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il·luminació, i incorporar-los en la 
mesura del possible en els dissenys 
bàsics 

16 

Dotar-se d’un mecanisme 
d’assessoria i avaluació ambiental 
de les solucions constructives 
concretes que es puguin adoptar. 
Aplicar aquest mecanisme com a 
mínim de forma individual a quatre 
grans exposicions produïdes pel 
Fòrum i al conjunt d’espais 
expositius de la Plaça 

A B 

Es van fer auditories ambientals 
per part de l’Institut Cerdà. Els 
resultats finals mostren que en 
general s’han complert els 
criteris ambientals proposats pel 
mateix organisme.  

17 

En les exposicions a plaça afavorir 
la possible reutilització per part de 
les entitats participants dels 
materials expositius instal·lats al 
Fòrum 

A A 
La fira s’ha desenvolupat en un 
mateix espai que han utilitzat 
diferents expositors. 

18 

Requerir de manera específica a les 
companyies productores del Fòrum 
participar en la política de recollida 
selectiva dels residus generats 

A B 
En general la recollida selectiva 
per part dels productors 
d’exposicions ha estat correcta.  

19 

Elaborar informació que permeti 
millorar el coneixement de l’impacte 
ambiental d’espectacles i 
exposicions, en especial en l’àmbit 
del consum de materials, del 
consum energètic i la generació de 
residus 

C C 

El propi SGA incorpora 
l’elaboració d’aquesta 
informació però no de manera 
concreta. S’han avaluat els 
impactes de manera final i 
agregada. 

 Producció d’espectacles 

Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

20 

Requerir de manera específica a 
les companyies productores del 
Fòrum participar en la política de 
recollida selectiva dels residus 
generats 

A B 
En general la recollida selectiva 
per part dels productors 
d’espectacles ha estat correcta. 

21 Per a les empreses d’espectacles A B S’han ambientalitzat els plans 
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Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

que sigui possible, garantir 
mitjançant contracte el muntatge, 
desmuntatge i recuperació del 
material de manera que es 
minimitzin els residus generats i es 
procedeixi a la recollida selectiva 
dels residus especials 

operatius però els resultats de 
l’operativa diària han estat 
correctes. 

En general la recollida ha estat 
correcta, tot i que en alguns 
casos ha estat millorable. 

22 

Elaborar informació que permeti 
millorar el coneixement de l’impacte 
ambiental d’espectacles i 
exposicions, en especial en l’àmbit 
del consum de materials, del 
consum energètic i la generació de 
residus 

C C 

El propi SGA incorpora 
l’elaboració d’aquesta 
informació però no de manera 
concreta. S’han avaluat els 
impactes de manera final i 
agregada. 

 Alimentació 

Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

23 

Minimitzar l’ús de material d’usar i 
llençar. Cas que no sigui possible, 
utilitzar material d’usar i llençar que 
sigui reciclable i fomentar amb 
decisió la recollida selectiva 

C C 

Tot i facilitar material d’un sol ús 
reciclable, la disposició dels 
punts de reciclatge respecte els 
punts de consum d’alimentació 
no era la més adequada  

24 
Eliminar la presència d’ampolles 
individuals per a les begudes 
fresques (no inclou l’aigua) 

D B 

En permetre l’accés de menjar i 
begudes externes, aquest 
objectiu ha quedat desvirtuat. 

Existència de màquines de 
“vending”. 

25 
Aplicar la pràctica del got retornable 
(amb pagament previ i retorn d’un 
“lloguer” de vas) per a les begudes 

A B 
El sistema de got reutilitzable 
s’ha implantat en els quioscos 
d’alimentació i mercats tal i com 
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Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

fresques a plaça estava previst. Encara que es 
valori molt positivament l’efecte 
d’aquesta iniciativa com “difusió” 
de bones pràctiques, el grau de 
retorn, i per tant, de reutilització 
dins dels “límits del sistema” ha 
sigut molt baix.  

26 
Permetre l’opció d’obtenir aigua 
fresca dels punts de restauració 
amb el propi got  

A A 

No s’ha implementat com 
estava previst, encara que 
l’efecte ha sigut el mateix. S’han 
instal·lat fonts d’aigua potable 
pel recinte. 

27 
Permetre l’opció de restaurants 
amb vaixella tradicional de 
ceràmica 

A A Els restaurants disposaven de 
vaixella de ceràmica 

28 

Incloure en els plecs de 
prescripcions dels operadors 
l’exigència de detallar el projecte de 
desmuntatge i previsió de la 
destinació dels materials que 
quedin, i afavorir en la mesura del 
possible primer la reutilització i 
després la recollida selectiva amb 
destinació a planta de recuperació i 
reciclatge 

NV B 

No es disposa d’aquests plans 
detallats de desmuntatge, tot i 
que si existien han quedat 
desvirtuats per la subhasta dels 
quioscos i mercats. 
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Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

29 

Incloure en el plec de prescripcions 
dels operadors la utilització de 
maquinaria eficient des del punt de 
vista del consum elèctric i del 
consum d’aigua. 

A NV 

En els plecs es detalla que 
s’haurà de complir els criteris i 
instruccions ambientals i de 
sostenibilitat del Fòrum i que 
s’afavorirà aquelles empreses 
que triïn equips amb etiqueta o 
distintiu de garantia de qualitat 
ambiental. Els efectes no s’han 
pogut valorar, encara que se 
suposa que hauran sigut 
positius. 

30 

Incloure procediments de gestió 
ambiental correcte en els contractes 
amb operadors i la revisió i 
manteniment de les instal·lacions 

A B 
L'ambientalització dels plans 
operatius suposa l’existència 
d’aquests procediments 

31 

Utilitzar vehicles poc contaminants 
per a la distribució en el recinte 
Fòrum i optimitzar els circuits de 
distribució 

A D 

La distribució interna dins el 
recinte s’ha efectuat amb 
vehicles elèctrics quan es 
tractava de petites quantitats de 
productes. No consta que 
s’hagin optimitzat la logística de 
distribució interna, ni que la 
utilització de vehicles elèctrics 
hagi provocat cap reducció 
d’impacte ambiental. 

32 
Assegurar la recollida selectiva 
d’olis de cuina 

A B 
La recollida s’ha efectuat amb 
èxit al llarg de l’esdeveniment, 
però amb excepcions. 

33 

Eliminar la presència de màquines 
“vending” a plaça. En els llocs on 
aquestes siguin necessàries facilitar 
la recollida de les ampolles buides 
en el mateix lloc així com dels 

D E 
Es van instal·lar màquines 
vending pel recinte. Pel que fa 
als bujols de recollida selectiva, 
la seva situació no era la més 
adient en alguns casos
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Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

residus que es puguin generar adient en alguns casos. 

34 
Afavorir els serveis integrals per a 
les “pauses-cafè” dels congressos, i 
per a la restauració VIPS 

NV NV 

S’han disposat aquests serveis 
integrals, tot i que no es disposa 
d’informació suficient per 
avaluar-ne la seva bondat 
ambiental. 

35 

Aplicar procediments de 
subministrament de menjars i 
begudes que minimitzin els 
envasos (procediments per 
lliurament a l’engròs en recipients 
reutilitzables, o fàcilment reciclables 
i begudes per pressió o “bag in 
box”) 

C C 

En general la distribució s’ha 
efectuat en les condicions 
generals del sector, que ja 
permet un estalvi de materials.  

36 
Aplicar sistemes de distribució que 
minimitzin els envasos i embalatges 
de tercer i quart nivell 

C C 
En general la distribució s’ha 
efectuat en les condicions 
generals del sector.  

 Diàlegs, acompanyament i acolliment 

Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

37 

Aplicar, d’acord amb l’àrea de 
Programa, una política de reducció 
de la informació en paper a lliurar al 
visitant i al participant 

NV NV No es disposa d’informació 
necessària per avaluar-ho. 

38 
Establir procediments de gestió 
ambiental correcta a la guarderia 
d’animals i als punts d’assistència 
sanitària

A B 
S’han incorporat dits 
procediments amb un 
compliment força positiu, encara 
que l’efecte ambiental hagi sigut 
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Avaluació del 
compliment 

sanitària poc significatiu. 

39 

Facilitar a les secretaries 
d’organització dels congressos els 
mitjans per a una gestió ambiental 
correcta, en especial pel que fa a la 
recollida selectiva dels residus. 

NV NV No es disposa d’informació 
necessària per avaluar-ho. 

40 

Assegurar la col·laboració activa de 
les empreses operadores de 
congressos en les mesures de 
minimització de residus, mitjançant 
acords específics o en les 
condicions dels contractes. 

NV NV No es disposa d’informació 
necessària per avaluar-ho. 

41 

Incloure, en la formació prevista per 
als treballadors d’acolliment, la 
informació sobre la gestió ambiental 
al Fòrum, en especial la referent a 
la iniciativa del got retornable i la 
minimització de residus 

A A 

En la formació proporcionada, 
existien aquests conceptes i es 
transmetien al personal 
d’acollida. 

42 

Foment del transport públic en 
l’acolliment a participants, 
mitjançant informació detallada i/o 
facilitant tiquets-transport, d’acord 
amb l’àrea de transport 

NV NV No es disposa d’informació 
necessària per avaluar-ho. 

43 
Facilitar l’allotjament en hotels prop 
de l’àrea Fòrum o amb accés 
directe en transport públic 

NV NV No es disposa d’informació 
necessària per avaluar-ho. 
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 Transport de persones i mercaderies 

Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

44 

Es fomentarà els transport col·lectiu 
o no contaminant, de manera que 
es puguin assolir els següents 
objectius: 

- Durant el dia: el 65 % dels 
desplaçaments en vehicle col·lectiu 
o no contaminant 

- Durant la nit: el 55 % dels 
desplaçaments en vehicle col·lectiu 
o no contaminant  

B C 

Molts visitants s’han desplaçat 
al recinte en cotxe. Durant la nit 
per la manca existent o per la 
descoordinació amb els horaris, 
hi ha hagut un increment del 
vehicle particular. 

45 

Així mateix es fomentarà l’ús del 
transport col·lectiu o no contaminant 
per part dels participants i els 
treballadors del Fòrum  

NV NV No es tenen dades de com se 
n’ha fomentat concretament l’ús. 

46 

Es fomentarà l’ús de la bicicleta, 
mitjançant acords amb entitats 
cíviques, la senyalització adequada 
i la disponibilitat d’aparcament 
vigilat 

A D 

S’ha implantat un sistema de 
lloguer de bicicletes. No s’ha 
detectat un increment de l’ús 
degut al foment potenciat pel 
Fòrum. 

47 

Es negociarà el transport col·lectiu 
de forma que les llançadores (metro 
llançadora) i autobusos utilitzin 
combustible ecològic, i s’informarà 
d’aquesta característica als seus 
usuaris 

NV E 

No es disposa d’aquesta 
informació. No consta que 
finalment cap mitja de transport 
col·lectiu (ni tan sols les línies 
que han modificat el seu 
recorregut com ara la 41 de 
TMB) hagi canviat els seu 
combustible per una alternativa 
més sostenible.  

48 
S’afavorirà la utilització de vehicles 
ecològics o poc contaminants per a 
tots els desplaçaments de persones 

D D 
En el recinte els desplaçaments 
s’han efectuat en vehicles 
elèctrics (que tenen un impacte 
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Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

o mercaderies a l’interior del Fòrum indirecte) o que utilitzen 
biodièsel (BDP10), i no s’ha 
permès l’ús de bicicletes o 
similars. 

49 

S’afavorirà la utilització d’olis 
lubricants obtinguts d’olis reciclats 
en el manteniment dels vehicles 
interns al Fòrum 

NV NV 
No es disposa de la informació 
necessària per a la seva 
avaluació. 

50 

Garantir l’aplicació de procediments 
de gestió ambiental correcta de les 
instal·lacions complementàries 
(taller de manteniment, 
subministrament de carburants) i 
tenir-ne cura especial ateses les 
greus conseqüències ambientals 
d’una mala gestió 

A NV 

S’han ambientalitzat els plans 
operacionals, però no es 
disposa d’informació que se 
n’hagi garantit el compliment. 

51 

Elaborar un projecte de 
desmuntatge de les instal·lacions 
complementàries amb especial 
incidència en la recollida selectiva 
dels residus i amb la prevenció de 
la contaminació de l’aigua o el litoral 

NV D 

En el procés de desmuntatge 
s’han detectat abocaments de 
Hidrocarburs i Olis a les aigües 
marines de la zona del port. 

52 

Realitzar, durant el període de 
celebració del Fòrum, enquestes i 
comptatges específics per tal de 
disposar d’informació sobre el grau 
de compliment dels objectius de 
transport col·lectiu o no 
contaminant, i prendre les mesures 
adequades 

A D 

S’han efectuat enquestes de 
mobilitat per part de diferents 
equips de treball. No consta que 
s’hagi pres cap mesura a partir 
de les dades obtingudes. 

53 Realitzar una avaluació final de 
l’efectivitat del conjunt de mesures 

A D Només consta la valoració 
realitzada en aquest informe, 
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Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

preses, i de la seva significació en 
relació als principals paràmetres 
ambientals: emissions de CO2 i 
altres contaminants 

amb dades insuficients. 

54 

En tot el recinte interior aplicar 
mesures d’optimització dels circuits 
i l’aplicació d’horaris que 
interfereixin el menys possible amb 
les activitats del visitant. 

A A 

Certament no s’han detectat 
aquestes activitats durant els 
horaris de celebració de 
l’esdeveniment. 

 Logística de materials 

Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

55 

Col·laborar amb les altres unitats 
del Fòrum per tal d’aplicar una 
política de minimització dels 
envasos i embalatges de segon i 
tercer nivell dels productes que 
arribin al Fòrum 

NV NV No es disposa de la informació 
necessària per avaluar-ho 

56 
Optimitzar els circuits de distribució 
de mercaderies dins el Fòrum 

NV NV No es disposa de la informació 
necessària per avaluar-ho 

57 
Afavorir l’ús de vehicles poc 
contaminants en la distribució 
interior al recinte 

NV D 

No consta que s’hagin optimitzat 
la logística de distribució interna, 
ni que la utilització de vehicles 
elèctrics hagi provocat cap 
reducció d’impacte ambiental. 
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Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

58 

Introduir criteris de gestió ambiental 
correcte en el centre de 
transferència, en especial en 
matèria de recollida selectiva 
d’envasos i embalatges 

A NV 

Els criteris es recullen a 
l’operativa del centre, però no es 
disposa d’informació respecte al 
seu seguiment. 

59 
Elaborar informació sobre les 
quantitats de materials 

D NV 

Es disposa de certa informació, 
però no amb el detall necessari 
per avaluar correctament si 
s’han assolit millores respecte a 
les quantitats de materials 
utilitzades. 

 Edició 

Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

60 

Adoptar mesures de control i 
limitació de les edicions i 
publicacions a repartir en qualsevol 
suport – paper o magnètic (en 
coordinació amb diàlegs i atenció a 
participants) 

NV NV 
No es disposa de la informació 
necessària per a la seva 
avaluació. 

61 

Afavorir (en coordinació amb Fòrum 
virtual) la disponibilitat de 
publicacions a internet, no només 
en el període Fòrum sinó també 
posteriorment 

B C 

Existeixen dites informacions 
d’accés des de la web de 
Fòrum, però no hi és tota la 
informació rellevant. 

62 
Utilitzar, sempre que les 
característiques de l’edició ho 
permeti, paper reciclat 

B B No sempre s’ha utilitzat i no se 
n’han justificat els criteris. 

63 
Utilitzar paper amb certificat lliure 
de clor 

B C 

No sempre s’ha utilitzat (encara 
que l’organització no sigui 
responsable, per tractar-se 
d’altres unitats operatives) i no 
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se n’han justificat els criteris. 

64 

Implantar mecanismes per disposar 
d’informació quantitativa dels 
principals consums de paper o altre 
material de suport efectivament 
consumit 

NV NV 

No es disposa de la informació 
necessària per a la seva 
avaluació. Del balanç final de 
compres i materials potser se’n 
podran treure algunes 
conclusions.  

 Neteja, jardineria i residus 

Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

65 

Facilitar (en col·laboració amb 
Alimentació i Comunicació) la 
participació del visitant en la 
pràctica de la recollida selectiva a 
plaça i l’ús del got - cantimplora 
retornable 

D D 

S’han facilitat els gots i vaixella 
reutilitzable i els punts de 
reciclatge pertinents, però 
l’operativa i les circumstàncies 
no han motivat als visitants a fer 
un ús sostenible d’aquests 
elements. 

66 

Afavorir l’ús de vehicles gens o poc 
contaminants en les tasques de 
neteja dels vials i espais interiors del 
recinte Fòrum 

D D 

Els equips de neteja de vials no 
eren de la flota pròpia de Fòrum 
pel que no es pot garantir que el 
combustible fos de baix impacte. 
En d’altres casos eren vehicles 
elèctrics amb el consegüent 
impacte indirecte. 

67 

Afavorir l’ús de mitjans eficients en 
relació al consum d’aigua per a 
neteja de vials i manteniment de la 
jardineria 

NV NV 

Tot i que s’ha utilitzat aigua 
freàtica per neteja i reg, no es te 
informació sobre les accions 
encaminades a la reducció de 
consums ni es disposa de la 
informació necessària 
(quantitats i usos específics) per 
a la seva avaluació. 

68 
Garantir la gestió correcta dels 
residus, en particular dels residus 
especials 

B C 
No sempre s’han lliurat els 
contenidors o bujols necessaris 
per a una correcta gestió. 

69 Facilitar als operadors dels serveis 
del Fòrum la gestió correcta dels 

B B Els operadors disposaven en la 
majoria dels casos de les eines 
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Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

residus, mitjançant la disponibilitat 
dels materials necessaris i de les 
instruccions o recomanacions 
adequades, de manera que es 
puguin garantir la valorització i 
reciclatge dels residus 

per a la correcta gestió dels 
residus generats en les seves 
activitats, però s’han detectat 
mancances. 

70 

Implantar mecanismes per fer el 
seguiment de la recollida selectiva a 
les activitats del Fòrum i disposar 
d’informació quantitativa referent a 
la generació de les diferents 
fraccions de residus i el seu destí 
final 

B C 

En alguns casos els 
mecanismes de seguiment 
establerts no han funcionat 
correctament. 

ÀREA DE PROGRAMA 

 Mercats i botiga Fòrum 

Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

71 

Tenir en compte les característiques 
ambientals i de sostenibilitat dels 
productes i activitats (tallers o altres) 
als mercats i també de l’embolcall 
del producte i la bossa (o 
equivalent) per al comprador 

A C 

Existia aquest requisit en el plec 
de condicions, però no s’ha fet 
una difusió adequada entre els 
visitants (incloent molts tallers). 
Els embolcalls i bosses eren de 
paper reciclat o compostable, i 
la seva implantació ha sigut 
“bona”. Als restaurants, mercats 
i quioscos s’haguessin pogut 
assolir fites molt més 
ambicioses. 

72 

Comprometre als operadors de 
botigues i mercats i altres activitats 
a Plaça (mercats, petit formats, 
tallers, jocs o altres) amb la política 
de gestió ambiental del Fòrum, i en 

A C 

Existia aquest requisit en el plec 
de condicions, però el seu 
acompliment cal qualificar-lo de 
“millorable”.  
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Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

especial amb la de minimització de 
residus i recollida selectiva a 
l’interior dels centres d’activitats 

 Activitats a Plaça 

Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

73 

Incorporar criteris ambientals en el 
disseny i planificació de les 
exposicions, similars als utilitzats 
per les grans exposicions de 
producció pròpia del Fòrum, i dotar-
se d’una auditoria d’avaluació de 
les solucions constructives 
específiques. 

A B 

Es van incorporar dits criteris i 
efectuar dites auditories. No 
s’ha fet el seguiment de les 
recomanacions. 

74 

Buscar activament, des de la fase 
de disseny, la reutilització i/o 
reciclatge dels materials elaborats 
per a les exposicions, tallers, jocs i 
resta d’activitats 

A B 

Les mancances detectades han 
sigut poc significatives. Molts 
dels materials han acabat 
essent subhastats. No es 
disposa d’informació relativa al 
destí del que no han estat 
gestionat com a residu.  

75 

En el disseny d’activitats a plaça 
tenir en compte el seu possible 
consum energètic i d’aigua, així 
com la contaminació acústica o 
lumínica que puguin generar 

A A 
Hagués estat interessant 
difondre aquesta informació 
entre els visitants. 

76 

Restringir tan com sigui possible el 
lliurament d’informació gratuïta en 
format paper o altre al visitant, en 
especial la produïda per el propi 
Fòrum en les diverses actuacions 
(espectacles, exposicions, etc.) 

B B 

Correcte però millorable (p. ex.: 
era innecessari distribuir en dos 
idiomes a cada visitant el 
programa diari d’activitats). 
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Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

77 

Concentrar en un únic “diari del 
Fòrum” tots els missatges escrits 
que l’organització vulgui transmetre 
al visitant. 

B B 

En el programa diari es 
descrivien les activitats i canvis 
efectuats. No hi constaven 
missatges de sostenibilitat (p. 
ex. incentivant la recollida 
selectiva). 

ÀREA DE PROMOCIÓ 

 Promoció 

Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

78 

Aplicar criteris ambientals als 
materials de promoció (Pre-Fòrum) 
i de la botiga Fòrum (a incloure en 
els plecs de condicions) 

A B 
Els criteris s’han incorporat però 
algunes actuacions són 
susceptibles de millora. 

79 

Tenir en compte les 
característiques ambientals i de 
sostenibilitat dels productes, inclosa 
la bossa (o equivalent) per al 
comprador 

A B 
S’han incorporat dits criteris. No 
sempre s’ha utilitzat la bossa 
compostable o de paper. 

80 

Reutilització dels estands durant el 
període Pre-Fòrum i possibilitats de 
reciclatge al finalitzar la seva 
utilització 

NV NV 
No es disposa de la informació 
necessària per a la seva 
avaluació. 

81 
Disposar d’una previsió respecte el 
destí final del material utilitzat 

NV B 

El destí de molts productes no 
ha estat definit fins al final de 
l’esdeveniment quan s’han 
acabat venent rebaixats o 
subhastats, encara que en 
general el destí final ha sigut 
adequat des del punt de vista 
ambiental. 
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Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

82 

Incloure la promoció dels 
compromisos ambientals del Fòrum 
en els acords amb sectors 
específics, en especials els 
objectius de mobilitat sostenible i 
foment del transport col·lectiu no 
contaminant 

A A 
Els valors del Fòrum s’han citat 
clarament en les col·laboracions 
que aquest ha signat. 

83 
Coordinació de la política de venda 
de tiquets amb la política de foment 
del transport públic 

NV NV 
No es disposa de la informació 
necessària per a la seva 
avaluació 

 Comunicació 

Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

84 

Tenir en compte les 
característiques ambientals del 
possible “pack d’acolliment” a 
congressistes i/o visitants 

A B 

La motxilla del congressista 
contenia elements de comerç 
just i de productes reciclats. El 
full d’informació al visitant era de 
paper reciclat. Alguns d’aquests 
elements eren susceptibles de 
ser millorats ambientalment.  

85 
Consideració dels aspectes 
ambientals en el Pla de 
Comunicació del Fòrum 

NV NV No es disposa del citat Pla de 
Comunicació. 

ÀREA DE RECURSOS 

 Tecnologia 

Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

86 
Adquirir només el material 
necessari 

B B Han sobrat molts materials de 
molts tipus. 
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Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

87 

Aplicar una política activa de 
minimització del nombre 
d’impressores necessàries, 
fomentant l’ús dels mitjans 
electrònics de comunicació (eines 
d’intranet i internet) 

B B 

Efectivament hi havia pocs 
elements d’impressió. No s’ha 
fomentat suficientment l’ús de 
mitjans electrònics de 
comunicació i de vegades es 
duplicava el canal de 
comunicació, electrònic i en 
paper. 

88 

L’adquisició d’impressores i 
fotocopiadores tindrà en compte la 
compatibilitat amb la utilització de 
paper reciclat i/o ecològic, i la 
impressió o còpia de dues cares, 
sempre que s’adeqüin als 
requeriments funcionals establerts 
pels usuaris. 

A B 

Hi havia algunes indicacions de 
aprofitar l’ús i consum de paper, 
però no hi havia prou papereres 
de reciclatge del mateix en els 
punts de consum. 

89 

Tots els projectes tindran en 
compte la fase de desmuntatge, 
indicant quina és la previsió per a la 
seva realització correcte des d’un 
punt de vista ambiental. El 
desmuntatge tindrà en compte la 
possibilitat de recuperar el material 
emprat i donar-li una destinació 
adequada orientada a la 
minimització del residu final 

NV B 

No es disposa de la informació 
relativa a dits projectes però 
s’ha confirmat que en alguns 
casos això no s’ha realitzat 
correctament. 

90 

En la previsió del destí final dels 
residus es tindran en compte les 
recomanacions de la Directiva 
Europea sobre residus elèctrics i 
electrònics i la seva aplicació a 
Catalunya 

NV NV 
No es disposa de valoracions de 
la gestió final des residus 
elèctrics i electrònics. 
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 Resta àrees 

Avaluació del 
compliment 

Núm. Mesures 

Objectiu 
Efecte 
objectiu 

Observacions 

91 

Impulsar l’adopció de criteris de 
compra ambientalment correcte, 
tant en les compres generals com 
en els contractes proposats per la 
resta de departaments 

A NV 

S’ha tingut en compte en els 
Plans Operacionals però no se 
n’ha avaluat el seu compliment 
efectiu. 

92 
Posar els mitjans per a l’obtenció de 
la informació ambiental de 
l’empresa Fòrum 2004 

D D 

L’objectiu és força genèric i tot i 
que es disposa de molta 
informació no hi és tota, ni és de 
la qualitat ni amb el detall 
necessari. 

93 

Realitzar la memòria anual i altres 
documents informatius seguint els 
criteris d’informació sobre la 
sostenibilitat acceptats de forma 
internacional (“Global Reporting 
Initiative” o similar) 

NV NV 
No es disposa de la memòria 
final ni de l’índex previst per 
avaluar-la segons el GRI. 

94 

Emprendre i recolzar les accions de 
sensibilització i formació del 
personal de l’ organització en temes 
ambientals, en especial en relació a 
la gestió ambiental que sigui 
necessari incloure en els plans 
d’operació de les diferents activitats. 

B B 
S’han emprès i recolzat 
iniciatives d’ambientalització de 
les activitats. 

95 

Donar el suport necessari al 
projecte “oficina verda” i al 
funcionament d’unitats similars 
durant el període Fòrum 

C D 

S’ha detectat manca de 
coordinació entre els acords i 
les relacions finalment 
establertes entre DEMAF i UMA 

 



Eficiència energètica en grans esdeveniments                                                                                                             Pàg. 37 

 

E. Estudi de les bones pràctiques energètiques dels 
elements 

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.  

Una part de l’estudi de les universitats (ref. [4]) consistia en avaluar el compliment de les 
bones pràctiques ambientals proposades per la organització. Per fer-ho es van definir uns 
indicadors d’avaluació per als diferents elements que tenien relació amb el medi ambient.  

D’aquests indicadors s’han escollit per aquest projecte aquells que tenen una relació directa 
amb el vector energia: la utilització correcta dels equipaments i el manteniment de les 
instal·lacions. A la Taula E.1 es pot veure de que tractava cadascun dels indicadors i els 
valor per ponderar-lo. 

Indicador Unitat Valors Categorització 

QL08 

Manteniment de les 
instal·lacions 

% 
100 

0 

S’avalua l’estat general de les instal·lacions que 
estem analitzant: oficines, lavabos, magatzems, 
camerinos, vestuaris, etc. Donat que el mal 
funcionament d’un aparell o instal·lació pot suposar 
un cost energètic i un impacte important, la mesura 
serà exigent. 

Valors: 

100 – El manteniment de la instal·lació és correcte 
(no hi ha res que no funcioni: llums, aixetes, 
ordinadors, contenidors, cotxes elèctrics...) 

0 – Alguna part de la instal·lació global no funciona  
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Indicador Unitat Valors Categorització 

QL51-55 

Utilització correcta 
equipament 

 

 

Discreta 

1 

2 

 

S’observa si a l’espai a analitzar es fa una correcta 
utilització de l’equipament; s’observa l’estat de 
l’equipament, bàsicament sota el paràmetre 
“encès/apagat”. S’analitza si l’equipament està 
funcionant segons hauria de fer-ho (per exemple, 
llums encesos quan no hi ha ningú, o quan és de 
nit, aparells encesos sense utilitzar, etc.) 

Valors: 

1 – L’equipament s’utilitza correctament (aparells 
apagats si no hi ha ningú a l’espai) 

2 – Aparells encesos quan haurien d’estar apagats  

Font: UMA (ref. [1]) 

Taula E.1 Indicadors d’energia 

Per altra banda, durant el desenvolupament del Fòrum es va realitzar un seguiment personal 
afegit a l’estudi de les universitats. Aquest es va fer tant en relació als indicadors que ja 
s’estaven observant com en altres aspectes referents al comportament energètic de 
l’activitat. Per exemple, es va comprovar el funcionament de la il·luminació interna i externa 
programada i la utilització de l’equipament de diversos espais en horaris nocturns. 

Del conjunt d’aquesta avaluació i de les altres observacions personals esmentades, s’ha 
realitzat un estudi per tal de poder estimar posteriorment quin ha estat el consum dels 
diferents aparells, de la il·luminació,... del Fòrum.  

A la Taula E.2 es presenten els resultats obtinguts on es detalla la utilització de l’equipament 
existent en cadascun dels elements definits del Fòrum i en els edificis que tenien un 
comportament especial. Al final de l’annex, al subapartat 0 es poden veure en detall les 
dades de l’avaluació del resultat dels esmentats indicadors d’energia.  

Es defineixen quatre tipologies d’equipament: climatització, il·luminació, electrodomèstics i 
aparells d’oficina.   

En alguns casos, els elements d’una zona van presentar el mateix funcionament durant tot 
el període Fòrum independentment del grau d’ocupació d’aquests. Per aquests casos, 
s’indica el grau d’utilització en concret per zones o espais segons correspongui. Per als 
altres casos, s’extreu un nombre global per a un mateix element en funció de l’avaluació dels 
indicadors d’energia independentment de la zona a la que pertanyi. Aquest nombre 
correspon al grau d’utilització de l’equipament de dit element quan aquest estava desocupat. 
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Quan els elements estan ocupats la il·luminació i la climatització estan sempre en 
funcionament. 

El grau de confiança d’aquests resultats és del 95% com a mínim (veure subapartat E.2). 

BOTIGA 

 Molls Parc Auditoris 

Climatització  AA tot el dia engegat amb les portes 
obertes 

AA tot el dia engegat amb les portes 
obertes 

Il·luminació Tot dia llums oberts amb llum natural Tot dia llums oberts amb llum natural 

CAMERINOS 

Climatització  AA engegat el 26% del temps que no està ocupat 

Il·luminació Llums oberts el 26% del temps que no està ocupat 

INFERMERIES 

Climatització  AA engegat el 43% del temps que no està ocupat 

Il·luminació Llums oberts el 43% del temps que no està ocupat 

LAVABOS 

Il·luminació Amb interruptor: llums oberts el 42% del temps que no està ocupat 

Sense interruptor: llums oberts 24 h/dia 

MAGATZEMS 

Il·luminació Llums oberts 24 h/dia 

MERCATS 

Il·luminació Llums interiors i exteriors oberts sempre que el mercat està en servei  
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MÒDULS SANITARIS 

Il·luminació Llums oberts 24 h/dia (no tenen interruptor) 

Mòduls sanitaris per mobilitat reduïda disposen d’interruptor manual. Llums oberts el 
41% del temps que no estan ocupats. 

OFICINES 

Climatització  AA engegat el 37 % del temps que no està ocupat 

Il·luminació Llums oberts el 37% del temps que no està ocupat 

Aparells 
d’oficina 

Ús correcte 

PASSADÍS 

Il·luminació Llums oberts 24 h (passadissos Edifici Rampa i entrada dels Mòduls Sanitaris) 

QUIOSCOS  

Il·luminació Llums interiors i exteriors oberts sempre que el mercat està en servei  

RESTAURANTS (CUINES) 

Il·luminació Llums oberts el 13% del temps que no estan en servei  

SALES 

 Edifici Rampa Altres zones 

Climatització  AA engegat el 57 % del temps que no 
està ocupat 

AA engegat el 57 % del temps que no 
està ocupat 

Il·luminació Llums oberts 24 h/dia Llums oberts el 57% del temps que no 
està ocupat 

TAVERNES  

Il·luminació Llums oberts sempre que està en servei  

 



Eficiència energètica en grans esdeveniments                                                                                                             Pàg. 41 

 

VESTUARIS 

 Edifici Rampa Altres zones 

Climatització  - AA engegat el 54% del temps que no 
està ocupat 

Il·luminació Llums oberts 24 h/dia Llums oberts el 54% del temps que no 
està ocupat 

CENTRE DE CONVENCIONS 

Climatització  AA Districlima engegat les 24 h/dia 

Il·luminació Llums oberts 24 h/dia excepte a les sales on estaven oberts el 57% del temps que 
no estaven ocupades  

Aparells 
d’oficina 

Ús correcte  

EDIFICI FÒRUM 

Climatització  AA Districlima engegat les 24 h/dia 

Il·luminació Llums oberts 24 h/dia  

Aparells 
d’oficina 

Ús correcte  

HAIMA 

Climatització  Ventiladors al sostre engegats en horari Fòrum 

Punt informació: AA engegat sempre en horari Fòrum 

Il·luminació Llums oberts sempre en horari Fòrum 
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RECINTE FÒRUM 

  Zones menjar 
i pals dels QU 
i ME 

Molls, Haima, 
Parc 
Auditoris 

Edifici 
Motxilla i 
Esplanada 
Central 

Altres zones 

Maig, juny i 
setembre 

19:15  19:30 19:40 19:45 Il·luminació 
(hora encesa 
il·luminació 
pública) Juliol i agost 20:15 20:30 20:40 20:45 

Observacions Llums oberts durant tota la nit 

Taula E.2 Resultats de l’estudi de bones pràctiques 

E.1. Avaluació dels indicadors d’energia 

A continuació es presenten en detall els resultats de l’estudi de les bones pràctiques 
ambientals referents als indicadors d’energia.  

Com s’esmenta anteriorment, de l’estudi de bones pràctiques de les universitats s’han 
escollit aquells indicadors que tenen una relació directa amb el vector energia: la utilització 
correcta dels equipaments i el manteniment de les instal·lacions.  

A partir de la base de dades, de les observacions realitzades per la UMA i de les 
observacions personals, s’ha elaborat una taula resum (Taula E.3) amb els valors mensuals 
i globals de cadascun d’aquests indicadors segons els diferents elements definits del Fòrum.    
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Elements 
Bones 
pràctiques 
observades 

Mitjana 
Juny 

Mitjana 
Juliol 

Mitjana 
Agost 

Mitjana 
Setembre 

Mitjana 
Fòrum 

Valor 
desitjat 

QL08. 
Manteniment de 
les instal·lacions 

100 100 100 100 100 100 

Botigues 
QL51-55. 
Utilització 
correcta de 
l’equipament 

1,65 1,62 1,69 1,84 1,66 1 

QL08. 
Manteniment de 
les instal·lacions 

100 100 100 99 99,78 100 

Camerinos 
QL51-55. 
Utilització 
correcta de 
l’equipament 

1,02 1,10 1,45 1,45 1,26 1 

QL08. 
Manteniment de 
les instal·lacions 

100 100 100 100 100 100 

Infermeries 
QL51-55. 
Utilització 
correcta de 
l’equipament 

1,40 1,30 1,50 1,65 1,43 1 

QL08. 
Manteniment de 
les instal·lacions 

100 100 100 71,43 92,86 100 

Lavabos 
QL51-55. 
Utilització 
correcta de 
l’equipament 

1,47 1,77 1,65 1,69 1,66 1 
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Elements 
Bones 
pràctiques 
observades 

Mitjana 
Juny 

Mitjana 
Juliol 

Mitjana 
Agost 

Mitjana 
Setembre 

Mitjana 
Fòrum 

Valor 
desitjat 

QL08. 
Manteniment de 
les instal·lacions 

100 97,37 100 99,22 99,14 100 

Magatzems 
QL51-55. 
Utilització 
correcta de 
l’equipament 

1,27 1,33 1,65 1,31 1,36 1 

QL08. 
Manteniment de 
les instal·lacions  

100 100 100 100 100 100 

Mercats 
QL51-55. 
Utilització 
correcta de 
l’equipament 

2 2 1,83 2 1,96 1 

QL08. 
Manteniment de 
les instal·lacions 

100 100 100 100 100 100 

Mòduls 
sanitaris QL51-55. 

Utilització 
correcta de 
l’equipament 

2 1,90 1,78 1,90 1,87 1 

QL08. 
Manteniment de 
les instal·lacions 

100 100 96,18 100 99,04 100 

Oficines 
QL51-55. 
Utilització 
correcta de 
l’equipament 

1,24 1,29 1,37 1,50 1,37 1 
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Elements 
Bones 
pràctiques 
observades 

Mitjana 
Juny 

Mitjana 
Juliol 

Mitjana 
Agost 

Mitjana 
Setembre 

Mitjana 
Fòrum 

Valor 
desitjat 

QL08. 
Manteniment de 
les instal·lacions  

100 100 100 100 100 100 

Quioscos 
QL51-55. 
Utilització 
correcta de 
l’equipament 

2 2 1,83 2 1,91 1 

QL08. 
Manteniment de 
les instal·lacions  

 100 100 100 100 100 

Restaurants 
(cuines) QL51-55. 

Utilització 
correcta de 
l’equipament 

 1,27 1,11 1,04 1,13 1 

QL08. 
Manteniment de 
les instal·lacions 

100 95 98 100 98,37 100 

Sales 
QL51-55. 
Utilització 
correcta de 
l’equipament 

1,52 1,61 1,66 1,46 1,57 1 

QL08. 
Manteniment de 
les instal·lacions  

100 75 100 100 93,75 100 

Tavernes 
QL51-55. 
Utilització 
correcta de 
l’equipament 

1 1,56 1,67 1,58 1,56 1 
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Elements 
Bones 
pràctiques 
observades 

Mitjana 
Juny 

Mitjana 
Juliol 

Mitjana 
Agost 

Mitjana 
Setembre 

Mitjana 
Fòrum 

Valor 
desitjat 

QL08. 
Manteniment de 
les instal·lacions 

100 100 100 100 100 100 

Vestuaris 
QL51-55. 
Utilització 
correcta de 
l’equipament 

1,42 1,53 1,38 1,78 1,54 1 

Taula E.3 Resultats dels indicadors d’energia d’avaluació de les bones pràctiques 

El detall de totes les inspeccions realitzades en cadascun dels elements es presenta en 
format digital degut a la seva magnitud (Annex_inspeccions.xls). 

Del resultat de l’indicador de manteniment de les instal·lacions es pot deduir que el 
manteniment ha estat correcte i, per tant, el consum energètic de l’activitat no s’ha vist 
afectat significativament per aquest motiu. 

A continuació es detallen i ubiquen les principals disconformitats referents a utilització dels 
equipaments observades en cadascun dels elements per posteriorment poder estimar i 
justificar els consums de cadascun del espais.  

 Botigues 

Les disconformitats observades s’han detectat bàsicament a les botigues de la zona dels 
Molls on la utilització dels equipaments per a les 126 inspeccions realitzades ha estat de 2. 
Això ha estat degut a que l’aire condicionat estava engegat amb les portes obertes i els 
llums oberts quan hi havia suficient llum natural.  

També s’han observat disconformitats en el 75% dels casos en les botigues de la Haima (33 
inspeccions realitzades) ja que els llums estaven sempre oberts mentre hi havia llum natural 
suficient. 

Pel que fa a les altres botigues inspeccionades (la del Centre de Convencions, les dues dels 
Fingers i la del Parc dels Auditoris) és correcta en totes les inspeccions realitzades (13, 31 i 
6 respectivament).  
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 Camerinos 

Els camerinos del Teatre Grec (zona centre de convencions) només presenten una 
disconformitat en 10 de les 100 observacions realitzades. El motiu ha estat trobar els llums 
encesos sense ningú a l’habitacle.  

Als del backstage de l’Escenari de la Haima (zona esplanada central) s’han detectat 21 
disconformitats degudes a trobar l’aire condicionat engegat sense ningú dins d’un total de 58 
realitzades.  

Als de l’edifici Marina Seca (Fingers) s’han detectat 4 disconformitats de 7 observacions 
realitzades. El motiu ha estat trobar l’aire condicionat engegat sense ningú dins. 

Referent als camerinos exteriors de la zona dels Molls (Cabaret i Escenari de Marina) s’han 
trobat 20 disconformitats d’un total de 62 observacions realitzades. Altra vegada el motiu ha 
estat trobar l’aire condicionat encès sense ningú dins i, en algun cas, també els llums oberts. 

Pel que fa als ubicats a l’edifici Rampa (zona Molls) s’han detectat 51 disconformitats d’un 
total de 153 observacions realitzades. El motiu ha estat bàsicament trobar aires condicionats 
engegats sense ningú a l’interior. 

Els camerinos situats al Parc dels Auditoris sempre s’han mantingut en una utilització 
correcta dels equipaments.  

 Infermeries 

Les disconformitats de les infermeries han estat localitzades a les situades als Molls. En les 
infermeries del Moll de Ronda un 71% de les 31 observacions realitzades presenten 
disconformitats degudes a la utilització de l’aire condicionat amb les portes obertes i a que 
els llums de totes les sales estan oberts sense ningú a l’interior. En la infermeria de l’Edifici 
Capitania s’ha trobat les mateixes disconformitats en un 54% dels 11 casos. 

 Lavabos 

Les disconformitats observades en els lavabos són degudes en la majoria dels casos a que 
els llums sempre estan oberts i no hi ha interruptors per poder-los tancar. A més a més, en 
alguns d’aquests hi ha prou llum natural per no obrir els llums.  

El motiu que fa variar la mitjana cada mes és la quantitat de lavabos amb interruptor que 
s’inspeccionen i també si en el moment de la inspecció hi havia algú al lavabo. Dels lavabos 
amb interruptor observats, en un 42% dels casos (d’un total de 173 observacions) el llum 
estava obert sense ningú a l’interior. 
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 Magatzems 

La utilització de l’equipament als magatzems és en general força bona. Presenten 
disconformitats els magatzems de l’edifici Rampa, del Moll de Ronda i del Moll del Nord de 
la zona dels Molls ja que els llums sempre estan oberts i no hi ha interruptors.  

Pel que fa a la resta de magatzems observats, malgrat presenten alguna disconformitat 
puntual, es pot concloure que la utilització és correcta. 

 Mercats 

La utilització de l’equipament en els mercats és 2 en la majoria dels casos ja que els focus 
exteriors estaven  tot el dia oberts sense necessitat. El fet que a l’agost millori es deu a que 
es van realitzar inspeccions nocturnes i, en aquest cas, la utilització era la correcta. 

 Mòduls sanitaris 

La utilització de l’equipament en els mòduls sanitaris és gairebé sempre de 2 ja que els 
llums sempre estaven oberts sense possibilitat a pagar-los. 

Les excepcions trobades són degudes a les observacions realitzades en els mòduls 
sanitaris per a persones amb mobilitat reduïda ja que aquests sí que tenien interruptor. En 
aquests, en un 41 % dels 102 casos el comportament ha estat correcte. 

 Oficines 

L’espai on s’han observat més incidències és a la zona d’accés on en un 68% dels 84 casos 
observats la utilització és dolenta. Pel que fa al Centre de Convencions s’han observat 
incidències en un 35% de les 145 observacions realitzades. Referent a les oficines de la 
zona dels Molls també se n’han observat en un 35% dels casos de les 100 observacions 
realitzades. A l’edifici Fòrum les disconformitats són un 46% de les 57 observacions 
realitzades. 

La majoria de les disconformitats observades són degudes a que els llums i l’aire 
condicionat estan engegats sense ningú a la oficina. En canvi, la utilització dels ordinadors 
és correcta (només en un 8% de les observacions al CC i en un 5% als Molls s’han localitzat 
ordinadors engegats sense utilitzar-los).  

 Quioscos 

La utilització de l’equipament en els quioscos és 2 en la majoria dels casos ja que els focus 
exteriors estaven  tot el dia oberts sense necessitat. El fet que a l’agost millori es deu a que 
es van realitzar inspeccions nocturnes i, en aquest cas, la utilització era la correcta. 
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També s’ha observat alguna incidència puntual com cambres frigorífiques obertes amb l’aire 
condicionat engegat en dues ocasions. 

 Restaurants (cuines) 

Del resultat de l’estudi es pot concloure que la utilització de l’equipament als restaurants ha 
estat correcta. Malgrat això, s’ha observat alguna disconformitat puntual en algun restaurant 
degut a que els llums estaven oberts innecessàriament.  

 Sala 

Les disconformitats observades en les sales corresponen generalment a trobar sales amb 
els llums oberts sense ningú i també sovint amb l’aire condicionat engegat amb tot obert o 
sense ningú. 

Els espais on s’han localitzat aquestes incidències són a les sales del CC, de l’edifici Rampa 
i de la zona d’accés. Malgrat això, també se n’han detectat en menor quantitat a altres 
espais com l’edifici McAuto o l’edifici Meditació. 

El manteniment de les instal·lacions no és 100 ja que s’ha trobat una sala de l’edifici Rampa 
que en repetides observacions l’aire condicionat perdia aigua. 

 Tavernes 

Totes les disconformitats trobades són degudes a que els llums dels magatzems estan 
oberts innecessàriament. Aquestes s’han trobat en cadascuna de les tavernes en diferents 
ocasions.  

 Vestuaris 

Els vestuaris han presentat disconformitats en un 53% dels 151 casos observats. Els que en 
presenten més són els de l’edifici capbussament (77% dels 60 casos observats) i els de 
l’edifici Rampa (57% de les 42 observacions realitzades) seguits de l’edifici Bombeta (44% 
de les 9 observacions). Els motius són trobar llums oberts sense ningú (al capbussament) i 
llums i aire condicionat engegat sense ningú (a l’edifici Rampa). 

 Recinte 

Durant el desenvolupament del Fòrum es va controlar l’horari d’encesa i apagada de la 
il·luminació pública. A la Taula E.4 es poden veure aquests horaris. 
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Zones menjar 
i pals dels QU 
i ME 

Molls, Haima, 
Parc 
Auditoris 

Edifici 
Motxilla i 
Esplanada 
Central 

Altres zones 

Maig, juny i 
setembre 

19:15  19:30 19:40 19:45 Il·luminació 
(hora encesa 
il·luminació 
pública) Juliol i agost 20:15 20:30 20:40 20:45 

Observacions Llums oberts durant tota la nit 

Taula E.4 Horaris d’encesa i apagament de la il·luminació pública 

Es va comprovar que els llums s’encenien quan encara hi havia suficient llum natural. D’altra 
banda, aquests llums romanien encesos durant tota la nit mentre el recinte estava tancat.  

A continuació es mostren algunes fotografies on es poden veure algunes de les incidències 
descrites. 

 

Foto E.1 Botigues amb la porta oberta i llums oberts amb suficient llum natural 
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Font: UMA 

Foto E.2 Il·luminació diürna del CC amb suficient llum natural 

 

Font: UMA 

Foto E.3 Il·luminació del CC amb suficient llum natural i d’una sala desocupada 

 

Font: UMA 

Foto E.4 Il·luminació de l’Edifici Fòrum en espais desocupats 
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Foto E.5 Il·luminació pública del recinte engegada amb suficient llum natural 

 

Foto E.6 Il·luminació pública del recinte engegada amb suficient llum natural 
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E.2. Grau de confiança de l’estudi de bones pràctiques 
Segons el Pla d’Actuació de Medi Ambient elaborat per l’UMA (ref. [1]), el grau de confiança 
de l’estudi de bones pràctiques ambientals va ser d’un 95%. 

Aquest grau de confiança va ser imposat alhora d’obtenir la selecció i la grandària de les 
mostres a realitzar de cadascun dels elements per mesos per a una població i unitats de 
mostra determinades.  

La població de mostreig es la corresponent als dies de cadascun dels mesos en els que es 
celebra el Fòrum. Les unitats de mostra preses van ser les fraccions de dies en funció de les 
visites esperades al recinte.  

A partir de la població escollida i del període de treball de camp escollit (de juny a setembre) 
es va realitzar un estudi estadístic per obtenir les mostres a realitzar mensualment. A la 
Taula E.5 es pot veure la selecció i grandària de la mostra escollida que implica una grau de 
confiança del 95%.  
  
significació 95%   
     
     

variança desconeguda  
error màxim 0,03  

proporció variabilitat coneguda          
error màxim 0,03                     

p(variabilitat entre dies)  0,1 

 matí tarda total  matí tarda total matí tarda total 
7 0 7  7 0 7 5 0 5 
0 6 6  0 6 6 0 4 4 total maig 

16 17 33  16 17 33 7 7 9 
8 8 16  8 8 16 5 5 7 
0 4 4  0 4 4 0 3 3 total juny 

22 18 40  22 18 40 8 8 10 
9 14 23  9 14 23 5 7 8 

22 0 22  22 0 22 8 0 8 total juliol 
0 17 17  0 17 17 0 7 7 

31 13 44  31 13 44 9 7 10 
0 18 18  0 18 18 0 8 8 total 

agost 
0 0 0  0 0 0 0 0 0 
0 8 8  0 8 8 0 5 5 
8 4 12  8 4 12 5 3 6 total 

setembre 
18 14 32  18 14 32 8 7 9 

TOTAL 141 141 282  141 141 282 60 71 99 

Font: UMA (ref. [1]) 

Taula E.5 Selecció i grandària de la mostra de l’estudi de bones pràctiques realitzat per 
l’UMA 

A aquestes observacions es van afegir les observacions personals extres realitzades durant 
el desenvolupament de l’activitat i les qüestions sobre funcionament d’alguns equipaments 
obtingudes directament del personal de manteniment. Per aquest motiu el grau de confiança 
final dels resultats presentats es del 95% com a mínim. 
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F. Estudi de mobilitat 

En aquest annex es presenta l’estudi de la mobilitat que ha implicat la realització de 
l’activitat. Per analitzar el consum degut al transport es tindran en compte els desplaçaments 
originats per la flota Fòrum (com a consum directe) i els desplaçaments dels treballadors i 
dels visitants al recinte (com a consum indirecte). No s’inclouran els desplaçaments originats 
pel transport de materials, recollida de residus,... al recinte ja que no es disposa de dades 
suficients per a realitzar aquesta estimació. 

A continuació es detalla quins han estat els diferents mitjans de transport utilitzats a 
l’activitat.  

La flota Fòrum estava formada per un conjunt de vehicles de diferents tipus i es divideix en 
dues parts: la flota Fòrum interna (encarregada dels desplaçaments dels treballadors per 
l’interior del recinte, dels visitants amb mobilitat reduïda i dels trenets per a visitants que 
recorrien part del recinte) i la flota Fòrum externa (encarregada de la recollida de 
congressistes,... a l’aeroport, hotels,...).  

A la Taula F.1 es pot veure quins eren els vehicles que formaven aquesta flota i el tipus 
d’energia que consumien. 

Flota Tipus vehicle 
Nombre 
vehicles 

Característiques 
Energia 

consumeixen 

Interna elèctrics (4 rodes) 59 
desplaçaments dels treballadors 
dins del recinte  

Elèctrica  

Interna 
motos elèctriques 
(4 rodes) 

17 no van circular Elèctrica  

Interna elèctrics (2 rodes)  20 
desplaçaments visitants mobilitat 
reduïda 

Elèctrica  

Externa 
Toyota Prius 
(híbrids) 

54 
serveis de transfers mobilitat pels 
artistes, ponents,... 

Gasolina 

Externa Toyota Previas 15 
serveis de transfers mobilitat pels 
artistes, ponents,... 

Biodièsel 

Externa Renault  1 
departament d'obres, mobilitat 
material 

Biodièsel 

Interna Trenets 4 Recorregut visitants pel recinte Biodièsel 

Font: Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona 2004  

Taula F.1 Flota de vehicles Fòrum  
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Per analitzar el transport indirecte implicat per l’activitat primer, es realitzarà una descripció 
de les diferents opcions amb les que es podia arribar al Fòrum i dels accessos al Fòrum en 
vehicle per, posteriorment, comprovar els efectes d’aquest fet en el resultat de la mobilitat. 

A la Taula F.2 es presenta un llistat amb els diferents mitjans de transport amb els que es 
podia arribar al Fòrum així com els horaris i les àrees habilitades per a l’estacionament 
d’aquests en cas de que fos necessari.  

Mitjà de 
transport 

Línies 
disponibles 

Horari tancament període 
Fòrum 

Àrees estacionament 

Metro1 

L4 Diumenges, festius i feiners: 
24 h 

Divendres, dissabtes i vigílies 
de festius: 02h 

- 

Tramvia 

L4 Trambesòs Diumenges a dijous i festius: 
24 h 

Divendres, dissabtes i vigílies 
de festius: 02h 

- 

Bus urbà  Línia 7 Darrer bus: 22.25h a màxim - 

Bus urbà  Línia 36 Darrer bus: 23.10h a màxim - 

Bus urbà  Línia 41 Darrer bus: 23.10h a màxim - 

Bus urbà  Línia 43 Darrer bus: 22.55h a màxim - 

Bus urbà  Línia 141 Darrer bus: 22.30h a màxim - 

Bus urbà  B23 Darrer bus: 22.40 h - 

Nit Bus N6 Darrer bus: 04.30-05.00h - 

Bus 
llançadora 
nocturn per 
treballadors 

Rb. Prim-Taulat 
fins Plaça 
Catalunya-Banc 
Espanya (parada 
c/Aragó-Pg. 
Gràcia) 

Diumenge a dijous: 00.15-
02.15h 

Divendres, dissabtes i vigílies 
de festius: 01.15-03.15h 

- 
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Golondrines 
Moll de la Pau-
Port St. Adrià 

Aproximadament 20h - 

Autocars - - 

Aparcament per a descarrega 
de passatgers (temps permès 
15 minuts). Aparcament per a 
autocars al costat del Fòrum 
amb una tarifa de 20€/dia 

Turismes - - 
3965 places de pagament 
properes al recinte (Diagonal 
Mar, c/Llull i c/Taulat) 

Ciclomotors - - 
1000 places gratuïtes davant del 
recinte 

A peu - - - 

Bicicleta - - 
Servei d’aparcament gratuït 
davant del Fòrum 

Bici Fòrum2 - - 

Servei de préstec amb 4 punts 
de recollida: Sants Estació, 
Fòrum, Plaça Catalunya i 
estàtua de Colom.  

Patins - - 
788 taquilles disponibles als 
accessos del Fòrum 

Font: Fòrum Universal de les Cultures (ref. [5]) Transports Metropolitans de Barcelona (ref. [6])  

1 El metro va posar un horari especial que sí que cobria el tancament del Fòrum 12 dels 141 dies (segons dades 
extretes de Transports Metropolitans de Barcelona, ref. [7]). 

2 L’organització va posar una flota de prop de 400 bicicletes de lloguer per als visitants per tal de promocionar l’ús 

de mitjans de transport sostenibles. 

Taula F.2 Mitjans de transport per arribar al Fòrum  

Els diferents accessos al Fòrum en vehicle eren: 

- des del nord: Ronda Litoral, sortida 26. Sentit Llobregat- carrer Taulat 

- des del sud: Ronda de Dalt-Ronda Litoral, sortida 26. Sentit Llobregat- carrer Taulat 
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- des del centre de la ciutat: av. Diagonal, carrer Selva de Mar, carrer Llull, carrer Sant 
Raimon de Penyafort. 

Donat la ubicació del Fòrum i la observació dels horaris de tancament del transport públic, 
es pot comprovar que en alguns casos era més pràctic i ràpid accedir al recinte en cotxe que 
fer-ho en transport públic encara que la procedència fos de Barcelona. Al subapartat F.4 es 
poden veure diferents plànols dels mitjans de transport públics amb els que es podia arribar 
al Fòrum.  

Durant el dia no es van habilitar serveis directes de desplaçament al recinte ni per 
treballadors ni per visitants. En canvi, sí que va existir un servei d’autobús llançadora per 
després del tancament del recinte només per als treballadors.  

Referent als horaris del transport públic es pot comprovar que els autobusos no coincidien 
amb l’horari de tancament del Fòrum (de diumenge a dijous de 10h a 0h i divendres, 
dissabtes i vigílies de festius de 10h a 01h). Pel que fa al metro, malgrat alguns dies 
puntuals es va allargar l’horari, en general, aquest va ser insuficient de diumenge a dijous.  

Hi havia una línia del Nit Bus (N6) que arribava a prop del recinte en horaris nocturns però el 
seu recorregut abastia pocs llocs de la ciutat (veure plànol corresponent al subapartat F.4) i 
la parada no era a prop de la sortida del Fòrum. Malgrat hi havia la possibilitat de fer 
transbordaments, això feia els viatges excessivament llargs no motivant als visitants a 
moure’s en transport públic. 

F.1. Estudi de mobilitat dels visitants 

Per analitzar quin tipus de transport ha utilitzat el visitant del Fòrum i l’impacte que ha 
suposat el seu desplaçament es disposa de les enquestes de mobilitat realitzades per la 
UMA durant l’activitat.  

Aquestes enquestes es van fer a 1440 visitants repartits al llarg dels diferents dies del 
Fòrum. Només es van enquestar als visitants del Recinte Fòrum (considerant també com a 
visitant els i les congressistes i les persones convidades); no es va realitzar l'enquesta als 
treballadors interns o externs. Segons la UMA (ref. [1]), el grau de confiança d’aquestes és 
d’un 95%. 

Els mitjans de transport utilitzats han estat el cotxe, el taxi, el ciclomotor, l’avió, el tren, el tren 
de rodalies, el metro, el tramvia,  l’autobús urbà, l’autocar, la golondrina, la bicicleta, i també 
s’hi ha arribat a peu.  

A continuació es mostra un exemple de l’enquesta realitzada. 
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Presentació : Estem realitzant un estudi sobre alguns aspectes ambiental al Fòrum. Em pot contestar les següents 
preguntes, si us plau?  

        

NÚM. 
D'ENQ. 

PERFIL  DESPLAÇAMENT  PERCEPCIÓ AMBIENTAL  

 SEXE  ORIGEN DEL 
DESPLAÇAMENT 

 Quines característiques de les instal·lacions 
o de l'organització del Fòrum li han semblat 
millor a nivell ambiental? 

DIA 1.   Home     Got reutilitzable  

 2.   Dona  MITJÀ DE TRANSPORT*  Recollida selectiva  

 EDAT  1. Cotxe conductor**  Informació ambiental (cartells..)  

MES   2. Cotxe com 
acompanyant** 

 Instal·lació fotovoltaica  

   3. Moto  La Haima  

 DIMENSIÓ DEL GRUP 4. Bus urbà  No n'he vist cap  

HORA   5. Metro  No ho sap / No contesta  

 1. Sol/Sola  6. Taxi  Altres ________________________  

 2. Nº persones total  7. A peu (> 10 min.)  _____________________________
_ 

 

MOMENT VISITA AL FÒRUM  8. Tren  Li semblen suficients?   S/N  

M  -  T  -  N 1. Primer cop  9. Tramvia  Vol fer algun suggeriment?  

 2. Ja hi havia estat  10. Bicicleta pròpia    

Enquestado
r/a 

Nº de persones total 
al cotxe 

 11. Bici - Fòrum    

  12. Autocar     

   13. Golondrina    

   14. Altres 
__________________ 

   

        

* TOTS ELS UTILITZATS. Indicar l'ordre en el que els ha anat prenent (1 el més recent, i així 2,3,4…). El darrer número 
correspondrà al primer transport que ha utilitzat. 
** Número total de persones al cotxe 

Font: UMA (ref. [1])   

Taula F.3 Enquesta realitzada als visitants  

Per a l’estudi inicial d’aquestes enquestes s’han tingut en compte tots els mitjans de 
transport utilitzats des del lloc d’origen fins a l’arribada al Fòrum i per a cadascun dels 
visitants s’han suposat dos desplaçaments realitzats (anada i tornada) amb el mateix lloc de 
procedència i destí.  

 



Eficiència energètica en grans esdeveniments                                                                                                             Pàg. 59 

 

Aquesta hipòtesi implica que tot el consum energètic realitzat pel transport dels visitants és 
assignat al Fòrum. Donat el caràcter de l’esdeveniment, aquesta és una hipòtesi pessimista 
ja que no es coneix el motiu del viatge dels visitants i, probablement, en els casos en els que 
la procedència dels visitants era de fora de Catalunya el motiu principal del viatge no sempre 
va ser la visita al Fòrum de les Cultures sinó una visita a la ciutat o Catalunya.  

Per analitzar la quantitat de visitants que es van desplaçar a Barcelona en motiu del Fòrum 
es disposa de l’evolució anual de turistes estrangers i de la resta de l’estat espanyol a 
Barcelona. A la Taula F.4 es poden veure aquestes dades.  

Any 2001 2002 2003 2004 

Turistes estrangers (milers) 3.879 4.112 4.361 4.328 

Variacions anuals (%)  5,67% 5,71% -0,76% 

Turistes espanyols (milers) 1.794 1.922 1.958 2.097 

Variacions anuals (%)  6,67% 1,84% 6,63% 

Font: IET (Estudis de Turisme de Catalunya, ref. [8], [10], [11] i [12])  

Taula F.4 Evolució anual del turisme a Barcelona (2001-2004) 

De l’observació de les dades, es pot comprovar que entre els turistes estrangers no hi ha 
hagut un augment de turistes de l’any 2003 al 2004. Pel que fa als turistes procedents de la 
resta de l’estat espanyol, es pot observar un augment però poc significatiu per a poder-lo 
assignar al Fòrum exclusivament. Per tant, es pot concloure que l’activitat no ha generat un 
desplaçament extra significatiu de turistes a Barcelona. 

Donats aquests resultats, per calcular quin ha estat el consum energètic degut al transport 
de visitants assignable al Fòrum s’han realitzat diferents hipòtesis. S’han separat les 
distàncies als llocs d’origen en tres grups: visitants procedents de 10 km o menys, de 10 a 
300 km, i de més de 300 km. Segons aquesta separació s’assignaran al Fòrum tots els 
desplaçaments realitzats pels visitants de fins a 300 km de procedència ja que es suposa 
que gran part d’aquests sí que podrien haver-se desplaçat a Barcelona en motiu de 
l’esdeveniment (visitants catalans o de la resta d’Espanya però relativament propers a 
Barcelona). 

De la resta de visitants (més de 300 km), no es tindrà en compte el viatge fins a Barcelona ja 
que, com s’ha comentat anteriorment, en la majoria dels casos el motiu d’aquest viatge no 
ha estat la realització del Fòrum. En canvi, sí que es tindran en compte els desplaçaments 
des de la ciutat fins al recinte ja que aquests sí que són deguts exclusivament al 
desenvolupament de l’activitat.    
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A continuació es detallen les suposicions realitzades per al càlcul dels quilòmetres 
recorreguts per cada visitant. 

Els quilòmetres que s’han comptabilitzat pels desplaçaments per l’interior de Barcelona han 
estat 3. Aquesta dada correspon a la mitjana de quilòmetres recorreguts a l’interior de 
Barcelona (subministrada per l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, www.atm-
transmet.es).  

Pel que fa als quilòmetres recorreguts pels altres desplaçaments, s’ha suposat la dada de la 
distància de l’origen del trajecte a Barcelona per al darrer mitjà de transport utilitzat. Per als 
següents mitjans de transport, s’ha suposat 14 km si el recorregut era de l’aeroport a 
Barcelona ciutat o 3 km si era per dins de Barcelona.  

Referent a la ocupació dels vehicles, les enquestes tenien un camp per indicar-la. Per a les 
que no s’especificava el nombre de viatgers al cotxe s’ha suposat 1,18. Aquesta dada 
correspon a la mitjana d’ocupació dels cotxes extreta de l’enquesta de mobilitat en dia feiner 
realitzada per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona TMB (ref. [2]). Per 
als desplaçaments realitzats en taxi dels que no es disposava de la dada d’ocupació s’ha 
suposat una ocupació de dues persones.  

Finalment, per a cadascun dels visitants s’han suposat dos desplaçaments realitzats (anada 
i tornada) amb el mateix lloc de procedència i destí. 

L’arxiu amb els resultats de les enquestes i els càlculs s’adjunta només en format electrònic 
degut a la seva magnitud (arxiu: Annex_mobilitat.xls).  

A la Taula F.5 i a la Taula F.6 es poden veure els resultats de l’anàlisi de les enquestes. Es 
detallen els quilòmetres recorreguts i els desplaçaments realitzats pels visitants enquestats 
amb cadascun dels diferents mitjans de transport i per la totalitat de visitants tenint en 
compte l’anada i la tornada. Es mostren també els quilòmetres i desplaçaments dels visitants 
que s’assignen al Fòrum tenint en compte les suposicions anteriorment realitzades.  

 
visitants 

enquestats 
total visitants percentatge 

visitants 
assignats 
al Fòrum 

total 
visitants 

assignats al 
Fòrum 

percentatge 

cotxe 62.629 289.060.583 15,08% 17.111 78.974.846 55,86% 

taxi 199 918.473 0,05% 151 696.932 0,49% 

ciclomotor 295 1.361.556 0,07% 295 1.361.556 0,96% 

 

http://www.atm-transmet.es/
http://www.atm-transmet.es/
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visitants 

enquestats 
total visitants percentatge 

visitants 
assignats 
al Fòrum 

total 
visitants 

assignats al 
Fòrum 

percentatge 

avió 293.189 1.353.197.134 70,59% 1.374 6.341.619 4,49% 

tren 30.896 142.598.729 7,44% 2.331 10.758.598 7,61% 

tren 
rodalies 

2.297 10.599.365 0,55% 2.255 10.405.516 7,36% 

metro 1.374 6.341.619 0,33% 1.368 6.313.926 4,47% 

tramvia 345 1.592.328 0,08% 339 1.564.635 1,11% 

bus urbà 432 1.993.871 0,10% 393 1.813.869 1,28% 

autocar 23.525 108.575.990 5,66% 4.886 22.548.747 15,95% 

golondrina 64 297.050 0,02% 64 297.050 0,21% 

a peu 28 129.232 0,01% 28 129.232 0,09% 

bici 39 180.002 0,01% 39 180.002 0,13% 

TOTAL 415.311 1.916.845.932 100,00% 30.633 141.386.529 100,00% 

Taula F.5 Quantitat de quilòmetres recorreguts pels visitants 

 
visitants 

enquestats 
total 

visitants 
percentatge 

visitants 
assignats 
al Fòrum 

total 
visitants 

assignats 
al Fòrum 

percentatge 

cotxe 632 2.916.960 35,47% 612 2.824.651 37,75% 

taxi 37 170.771 2,08% 32 147.694 1,97% 

ciclomotor 49 226.157 2,75% 49 226.157 3,02% 

avió 84 387.697 4,71% 8 36.924 0,49% 
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visitants 

enquestats 
total 

visitants 
percentatge 

visitants 
assignats 
al Fòrum 

total 
visitants 

assignats 
al Fòrum 

percentatge 

tren 49 226.157 2,75% 15 69.232 0,93% 

tren 
rodalies 

95 438.467 5,33% 92 424.621 5,68% 

metro 458 2.113.873 25,70% 456 2.104.642 28,13% 

tramvia 115 530.776 6,45% 113 521.545 6,97% 

bus urbà 144 664.624 8,08% 131 604.623 8,08% 

autocar 76 350.774 4,26% 70 323.081 4,32% 

golondrina 2 9.231 0,11% 2 9.231 0,12% 

a peu 28 129.232 1,57% 28 129.232 1,73% 

bici 13 60.001 0,73% 13 60.001 0,80% 

TOTAL 1782 8.224.720 100,00% 1.621 7.481.633 100,00% 

Taula F.6 Quantitat de desplaçaments realitzats pels visitants 

De l’observació de les dades d’ambdues taules es pot veure que si es comparen els dos 
tipus d’anàlisis, existeix una diferència força important tant en quilòmetres totals i 
desplaçaments totals com en la distribució d’aquests segons els mitjans de transport. 

Donat que les dades que s’utilitzaran per a l’avaluació del consum energètic són les que fan 
referència als quilòmetres i desplaçaments assignats al Fòrum, en endavant es presenten i 
comenten les representacions gràfiques només d’aquestes.  
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Gràfic F.1 Quilòmetres recorreguts pels visitants assignats al Fòrum amb els diferents 
mitjansde transport  
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Gràfic F.2 Desplaçaments realitzats pels visitants amb els diferents mitjans de transport 

Als gràfics es pot observar que més de la meitat de quilòmetres s’han realitzat amb cotxe 
quedant molt allunyats la resta de mitjans de transport. Alhora, el cotxe també ha estat el 
mitjà més utilitzat però ara en un 35% seguit del metro a un 25%. Aquest fet és lògic ja que 
generalment, els desplaçaments que es realitzen en cotxe són de més quilòmetres que en 
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metro. També s’observa que amb autocar es van realitzar un 15% dels quilòmetres mentre 
que el seu ús és només del 4%. Aquest fet s’explica per la mateixa raó que l’anterior.  

Per avaluar l’ús del transport públic s’ha separat la utilització dels mitjans de transport 
segons mitjans de transport públics (bus urbà, metro, tramvia, tren i tren de rodalies),  
49,8%, mitjans de transport privats col·lectius (autocar, avió i golondrina), 4,9%, mitjans de 
transport privats individuals (cotxe, taxi i ciclomotor), 42,8%, i mitjans de transport no 
contaminants (bicicleta i a peu), 2,5%.  

Es pot veure que la meitat dels desplaçaments s’han realitzat amb transport públic i un 43% 
en transport privat individual. Per veure com es reparteixen tots els desplaçaments segons el 
lloc de procedència dels visitants s’ha realitzat una separació segons la distància del lloc 
d’origen a Barcelona (igual o menys de 10 km, entre 10 i 300 km i més de 300 km). Al Gràfic 
F.3 es pot veure aquest repartiment.  
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Gràfic F.3 Mitjans de transport utilitzats pels visitants segons lloc d’origen 

De l’observació del diagrama es pot comprovar que els visitants amb una procedència de 
menys de 10 km de Barcelona van utilitzar en més d’un 50% el transport públic, sobretot el 
metro. En canvi, per als visitants d’entre 10 i 300 km el mitjà de transport majoritari va ser el 
cotxe, en pràcticament el 50% dels desplaçaments. 

Pel que fa als visitants de més de 300 km es pot veure que els mitjans de transport més 
utilitzats van ser el metro seguit del cotxe. El fet que aparegui el metro com a mitjà més 
utilitzat es degut a que dins d’aquests desplaçaments, com ja s’ha comentat anteriorment, 
s’ha inclòs només els desplaçaments realitzats entre Barcelona sense tenir en compte el 
viatge fins a la ciutat.  
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Finalment, a la Taula F.7 es poden veure els quilòmetres recorreguts en cada mitjà de 
transport segons el lloc d’origen. 

 menys 10 km entre 10-300 km més 300 km 

cotxe 3.816.971 73.514.777 1.643.098 

taxi 235.388 41.539 420.005 

ciclomotor 627.700 733.855 0 

avió 13.846 6.327.772 0 

tren 0 10.758.598 0 

tren 
rodalies 380.774 10.024.742 0 

metro 3.835.433 1.176.938 1.301.555 

tramvia 1.038.475 415.390 110.771 

bus urbà 1.356.940 138.463 318.466 

autocar 150.002 22.052.587 346.158 

golondrina 297.050 0 0 

a peu 101.540 13.846 13.846 

bici 180.002 0 0 

Taula F.7 Quilòmetres recorreguts pels visitants del Fòrum segons lloc d’origen 

F.2. Estudi de mobilitat dels treballadors 

Referent als treballadors no es disposa d’una enquesta concreta de la mobilitat. Per fer una 
estimació de la mobilitat s’ha analitzat una enquesta de mobilitat en dia feiner realitzada per 
l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona TMB (ref. [2]).  

A partir d’aquesta i del nombre de treballadors del Fòrum s’han estimat el nombre de 
desplaçaments realitzats amb els diferents mitjans de transport i els quilòmetres recorreguts 
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pels treballadors per anar al Fòrum suposant que tots els treballadors del Fòrum tenien la 
seva residència en algun àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB).  

A continuació es detallen les suposicions realitzades per al càlcul dels quilòmetres 
recorreguts per cada treballador i la seva procedència. 

Les dades del mitjà de transport utilitzat s’han obtingut de l’enquesta de mobilitat en dia 
feiner realitzada per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona TMB (ref.  [2]).  

A partir de les dades del repartiment dels desplaçaments de la població amb mobilitat 
obligada segons si es desplacen en transport públic, privat o a peu, el percentatge segons la 
procedència de cadascun dels tres tipus esmentats i el repartiment per mitjans de transport 
de tota la població en dia feiner, s’han estimat els percentatges d’utilització dels mitjans per 
la gent amb mobilitat obligada i per zones.  

La procedència dels desplaçaments s’ha separat en tres zones seguint la distinció que es fa 
a l’esmentat estudi: els desplaçaments entre Barcelona, els de la resta de la primera corona 
fins a Barcelona i els de la resta de la RMB a Barcelona.  

Els quilòmetres recorreguts des de cadascuna de les zones fins a Barcelona s’han estimat 
en funció de les distàncies entre les ciutats de cadascuna d’aquestes zones i Barcelona per 
a la primera corona i resta de la RMB (15 i 35 km respectivament). Pel que fa als 
desplaçaments entre Barcelona, segons l’Autoritat del Transport Metropolità1, els 
quilòmetres per desplaçament mitjans a Barcelona són 3 km. 

A continuació es pot veure com s’ha calculat el percentatge d’utilització de cada mitjà de 
transport per zona en el exemple del cas de la utilització del cotxe per a una persona de 
Barcelona: 

⋅ ⋅
% vehicle privat mobilitat obligada % vehicle privat Barcelona% utilitzacio cotxe

% vehicle privat general % vehicle privat mobilitat obligada
 

A la Taula F.8 es presenten les dades de les a partir de les que s’han realitzat els càlculs i 
els resultats obtinguts.  

 

 

                                                 

1 www.atm-transmet.es 
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 Dades estudi Resultats 

general 
mobilitat 
obligada 

origen 
BCN 

origen  
resta 
RMB 

origen  
BCN 

origen  
1a 

corona 

origen  
resta 
RMB 

Cotxe conductor   

origen  
1a 

corona 
 

37,90%       17,68% 37,98% 48,52% 

Moto conductor 5,70%         2,66% 5,71% 7,30% 

Altres 1,00%         0,47% 1,00% 1,28% 

Total transport 
privat 44,60% 55,00% 45,00% 57,00% 20,80% 44,70% 57,10% 

Bus 8,60%         14,11% 19,11% 15,73% 

Metro 8,60%         14,11% 19,11% 15,73% 

Tren 4,80%         7,88% 10,67% 8,78% 

Altres modes 
col·lectius 0,70%         1,15% 1,56% 1,28% 

Taxi 0,70%         1,15% 1,56% 1,28% 

Total transport 
públic 23,40% 29,00% 38,00% 52,00% 43,00% 38,40% 52,00% 42,80% 

Peu  33,40%         35,49% 2,87% 0,09% 

Bicicleta 5,00%         5,31% 0,43% 0,01% 

Total a peu 38,40% 16,00% 41,00% 3,00% 0,00% 40,80% 3,30% 0,10% 

21,00% 

Taula F.8 Dades i resultats de la distribució dels mitjans de transport de la població de la 
RMB   

Per calcular el nombre de desplaçaments realitzats pels treballadors s’ha agafat la dada 
mitjana de treballadors diaris del Fòrum i s’han suposat dos desplaçaments per a cadascun 
d’aquests (l’anada i la tornada). S’ha suposat també que la totalitat dels treballadors tenien el 
seu lloc de residència a la RMB. 
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Segons el diari electrònic Europa Press, ref. [13], la plantilla Fòrum estava formada per 
2.800 treballadors. La plantilla Fòrum estava formada per 2.800 treballadors, per tant, es van 
realitzar un total de 789.600 desplaçaments.  

Amb aquestes dades s’ha estimat el total de desplaçaments i quilòmetres recorreguts pels 
treballadors. 

Els resultats i les càlculs realitzats es presenten en format electrònic a l’arxiu 
Annex_mobilitat.xls. 

A la Taula F.9 es poden veure els resultats obtinguts. Al Gràfic F.4 i al Gràfic F.5 es pot 
veure la representació gràfica d’aquests. 

 km recorreguts Desplaçaments realitzats 

 km % desplaçaments % 

Cotxe 2.862.609 44,57% 200.621 24,63% 

Moto 430.524 6,70% 30.173 3,70% 

Altres privats 75.531 1,18% 30.173 3,70% 

Bus 1.210.727 18,85% 120.278 14,77% 

Metro 360.835 5,62% 120.278 14,77% 

Tren 675.755 10,52% 67.132 8,24% 

Altres modes col·lectius 29.370 0,46% 9.790 1,20% 

Taxi 98.548 1,53% 9.790 1,20% 

Peu  590.355 9,19% 196.785 24,16% 

Bicicleta 88.377 1,38% 29.459 3,62% 

TOTAL 6.422.630 100,00% 814.479 100,00% 

Taula F.9 Quilòmetres recorreguts i desplaçaments realitzats pels treballadors del Fòrum  
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Gràfic F.4 Quilòmetres recorreguts pels treballadors amb els diferents mitjans de transport 
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Gràfic F.5 Desplaçaments realitzats pels treballadors amb els diferents mitjans de transport 

De l’observació dels gràfics es comprova que el 40% dels desplaçaments es realitzen en 
transport públic i un 25% en cotxe. En canvi, el 45% dels quilòmetres recorreguts es 
realitzen en cotxe. Això es deu a que a mesura que la procedència s’allunya de Barcelona, 
la població utilitza més el cotxe per desplaçar-se. 
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Al Gràfic F.6 es pot veure el repartiment dels diferents mitjans de transport segons l’origen 
del desplaçament. 
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Gràfic F.6 Mitjans de transport utilitzats per la població de la RMB segons lloc d’origen 

S’observa també d’aquest gràfic el 35% dels desplaçaments amb sortida i destí a Barcelona 
es realitzen a peu i el 5% en bicicleta.   

F.3. Comparació del resultat de l’estudi de mobilitat 
amb dades d’ompliment del transport públic 

S’observa dels resultats dels estudis de mobilitat realitzats que en cap dels casos el tramvia 
és un mitjà de transport molt utilitzat. Aquest resultat podria estar influenciat ja que 
l’enquesta de treballadors és d’àmbit global de la Regió metropolitana de Barcelona i el 
tramvia només abasteix una zona concreta de la ciutat. Per comprovar aquest resultat, es 
disposa de les dades d’ompliment de tramvia que arribava al Fòrum.  

A la Taula F.10 es pot veure les dades d’ompliment del la línia 4 del tramvia (Trambesòs) i el 
nombre de pujades a la parada Fòrum des de l’inici de l’activitat fins al desembre del 2004.  

 Parada Fòrum Total línia 

Maig 5.751 87.971 

Juny 9.747 183.560 

Juliol 10.776 260.024 
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 Parada Fòrum Total línia 

Agost 10.860 257.632 

setembre 14.890 333.489 

Octubre 3.582 222.118 

Novembre 2.668 201.411 

Desembre  1.666 208.529 

Font: Autoritat del Transport Metropolità  

Taula F.10 Dades ompliment Trambesòs de maig a desembre del 2004 

De l’observació d’aquestes dades es comprova que, de mitjana, durant l’esdeveniment les 
pujades a la parada Fòrum eren molt superiors a les dels mesos següents a l’activitat. Per 
tant, es dedueix que la diferència de viatges eren els ocasionats degut a l’esdeveniment. 

Les pujades diàries a la parada Fòrum durant l’esdeveniment van ser aproximadament 310. 
En calcular els viatges diaris efectuats pels visitants del Fòrum se n’obtenen 1.882 
viatges/dia; tenint en compte que els visitants també podien utilitzar l’altra línia de tramvia o 
qualsevol altra parada, aquesta xifra es pot reduir aproximadament en un 70%. Per tant, de 
mitjana surten unes 560 pujades/dia.  

Es pot comprovar que aquesta xifra ja és més gran que la mitjana diària de pujades durant el 
període Fòrum. Aquesta diferència pot ser deguda a les suposicions realitzades en els 
diferents càlculs. Malgrat això, es pot concloure que pràcticament la totalitat dels viatges van 
ser deguts al transport dels visitants i no del treballadors.  

Referent als altres mitjans de transport públics, es disposa de dades d’ompliment del metro i 
de les diferents línies de bus urbà que arribaven al Fòrum per verificar els resultats obtinguts 
dels anàlisis de les diferents enquestes. 

Pel que fa a l’ompliment del metro s’observa també que durant els mesos del Fòrum les 
pujades a la parada Fòrum eren molt superiors als mesos posteriors (veure Taula F.11). 
S’observa també que al mes de setembre el nombre de pujades va augmentar 
considerablement. Aquest fet coincideix amb que, durant aquest mes, va ser quan el Fòrum 
va rebre més visitants. 

 Parada Fòrum 

Maig 278.962 

Juny 260.366 
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 Parada Fòrum 

Juliol 270.421 

Agost 209.787 

setembre 303.209 

Octubre 123.863 

Novembre 118.406 

Desembre  130.364 

Font: Autoritat del Transport Metropolità 

Taula F.11 Dades parada Maresme-Fòrum de maig a desembre del 2004 

En canvi, si s’observen les dades d’ompliment de les diferents línies d’autobús que arribaven 
al Fòrum (Taula F.12) es pot comprovar que aquest no va ser un mitjà de transport gaire 
utilitzat pels treballadors i visitants del Fòrum.  

 L7 L36 L41 L141 

Maig 549.718 194.133 390.820 72.988 

Juny 540.381 218.918 411.453 75.411 

Juliol 484.503 221.814 402.988 76.702 

Agost 255.949 183.379 282.205 52.771 

Setembre 508.218 194.038 382.131 73.900 

Octubre 526.302 189.646 384.647 75.722 

Novembre 552.870 178.283 387.765 73.099 

Desembre  514.558 162.930 369.356 70.408 

Font: Autoritat del Transport Metropolità  

Taula F.12 Dades línies d’autobusos que arribaven al Fòrum de maig a desembre del 2004 

Per tant, es pot concloure que els resultats obtinguts de l’enquesta de mobilitat en dia feiner 
(ref. [2]) aplicats als treballadors no coincideixen amb les dades d’ompliment pel que fa al 
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metro i autobusos urbans ja que segons aquestes darreres el metro va ser un mitjà de 
transport molt més utilitzat que l’autobús. 

Es disposa també de les dades d’ompliment dels autobusos llançadora que el Fòrum va 
posar a disposició dels treballadors a l’horari de tancament (fora de l’hora de servei de 
transport públic). A la Taula F.13 es poden veure aquestes dades. 

 F1 F2 TOTAL 

Maig 7.710 4.514 12.224 

Juny 12.850 7.171 20.021 

Juliol 17.645 8.934 26.579 

Agost 17.533 9.362 26.895 

Setembre 19.611 10.781 30.392 

Font: Autoritat del Transport Metropolità  

Taula F.13 Dades línies d’autobusos llançadora nocturns per a treballadors 

Es pot comprovar que aquest servei va ser força utilitzat pels treballadors ja que, de mitjana, 
l’ompliment diari va ser de 823 passatgers/dia i el total de la plantilla Fòrum era de 2.800 
treballadors. Per tant, representa gairebé el 30% dels desplaçaments de sortida del Fòrum.  

Amb aquestes dades es pot comprovar que el resultat la utilització dels mitjans de transport 
de treballadors podrien variar en relació als adoptats de l’enquesta de mobilitat en dia feiner 
analitzada (ref. [2]).  

Malgrat això, per al càlcul del consum es tindran en compte els resultats de l’enquesta ja que 
el consum implicat pels desplaçaments dels treballadors serà molt més petit que els dels 
visitants i, per tant, el resultat no es veurà afectat significativament.  
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F.4. Plànols del transport públic per arribar al Fòrum 

 

Font: Transports Metropolitans de Barcelona (ref. [8]) 

Figura F.1 Recorregut del bus urbà L7 
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Font: Transports Metropolitans de Barcelona (ref. [8]) 

Figura F.2 Recorregut del bus urbà L36 
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Font: Transports Metropolitans de Barcelona (ref. [8]) 

Figura F.3 Recorregut del bus urbà L41 
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Font: Transports Metropolitans de Barcelona (ref. [8]) 

Figura F.4 Recorregut del bus urbà L43 
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Font: Transports Metropolitans de Barcelona (ref. [8]) 

Figura F.5 Recorregut del bus urbà L141 
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Font: Transports Metropolitans de Barcelona (ref. [8]) 

Figura F.6 Recorregut del bus urbà B23 
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Font: Transports Metropolitans de Barcelona (ref. [8]) 

Figura F.7 Recorregut del bus urbà NIT 6 
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Font: Transports Metropolitans de Barcelona (ref. [8]) 

Figura F.8 Xarxa del metro de Barcelona de la zona més propera al Fòrum 
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Font: Transports Metropolitans de Barcelona (ref. [8]) 

Figura F.9 Recorregut del tramvia T4 
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G. Càlculs del consum elèctric de les escomeses 
per tipus d’ús 

G.1. Dades i suposicions 
El consum elèctric al Fòrum es feia a partir de 18 escomeses situades en diferents punts del 
recinte. A la Taula G.1 es pot veure els consum elèctrics de les diferents escomeses 
distribuïts per mesos. 

kWhe Maig*** Juny Juliol Agost Setembre TOTAL 

CMF1 27.485 35.680 42.002 44.936 30.385 180.488 

CMF2 199.256 328.208 369.565 379.519 304.966 1.581.514 

CMF3-4* 79.359 225.188 232.694 232.694 195.163 965.098 

CMF7 136.322 181.246 193.696 204.088 172.471 887.823 

CMF14 19.322 18.155 17.921 17.086 12.822 85.306 

CT7* 12.766 19.345 19.990 19.990 16.766 88.857 

CT9* 65.409 90.800 93.827 93.827 78.693 422.555 

CT10* 59.260 90.034 93.035 93.035 78.029 413.394 

CT11* 12.040 20.074 20.743 20.743 17.397 90.998 

CT12** 0 0 0 0 0 0 

CT13* 42.283 52.895 54.658 54.658 45.842 250.337 

CT16A* 46.702 61.545 63.597 63.597 53.339 288.779 

CT16B* 57.361 72.396 74.809 74.809 62.743 342.119 

Centre acreditacions 26.790 38.249 42.815 46.272 39.085 193.211 

Centre de 
Convencions 

738.581 897.067 873.101 915.485 915.486 4.339.720 
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kWhe Maig*** Juny Juliol Agost Setembre TOTAL 

Edifici Fòrum 354.159 385.912 422.942 378.821 356.685 1.898.519 

Edifici Capitania* 12.848 19.368 20.014 20.014 16.786 89.029 

Font: Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona 2004 
(*) El consum corresponent als mesos de juliol, agost i setembre s’ha estimat en funció del consum del mes de 
juny tenint en compte els dies de cada mes (30 per juny, 31 per juliol i agost i 26 per setembre). 
(**) L’escomesa CT12 no va funcionar durant tot el Fòrum. 
(***) El consum corresponent al mes de maig s’ha calculat restant al consum total del mes de maig el consum 
corresponent als vuit primers dies del mes en que el Fòrum encara no havia començat. El consum de l’1 al 8 de 
maig s’ha estimat en funció dels gràfics de consum diari que apareixen a les factures d’electricitat.  

Taula G.1 Consum elèctric en kWhe de les escomeses del Fòrum 

Per separar el consum d’electricitat en usos, s’ha realitzat una estimació del consum de 
cadascun dels elements associats a cada escomesa. Per fer-ho, primer s’han identificat els 
elements de cada escomesa a partir dels quadres elèctrics d’aquestes, de la ubicació en el 
recinte i de l’inventari d’elements realitzat del Fòrum. Un cop identificats els elements, s’han 
realitzat les diferents suposicions per al càlcul dels consum.  

Per una banda, durant el desenvolupament del Fòrum es van poder realitzar algunes 
lectures a comptadors que la organització va posar en alguns elements que van considerar 
representatius del recinte i en els comptadors de llum pública. A la Taula G.2 es poden 
veure les lectures dels elements i a la Taula G.3 es mostren les lectures de la llum pública. 

 Data 21/06 07/07 12/08 16/08 13/09 22/09 28/09 05/10 

Hora 
22:45 

15:00 
/23:01 

17:45 16:35 14:05 12:05 17:30 

KP2* 
kWhe 

- 

2.269 
7.162/ 
7.213 

7.901 10.829 10.839 11.307 11.315 

Hora 17:45 14:10 12:10 17:30 
M1 

kWhe 
-  -  - 

146.522 
 - 

238.482 252.249 252.337 

Hora 17:45 14:00 12:05 
KM1** 

kWhe 
-  -  - 

17.851 
 - 

29.398 30.988 
 - 
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Hora 
 - 

12:50 
/13:45 

- - 
Gegant 
dels 7 
mars kWhe 

-  -  - 

 - 

 - 
50.644 
/50.688 

- - 

Hora 12:40 11:20 
Habitar 
el món kWhe 

- -  - - - 
56.175 82.284 

 - 

Hora 17:45 14:10 
KD2 

kWhe 
-  -  - 

20.617 
 - 

34.216 
-  - 

Hora 18:10 14:15 11:05 
KF2*** 

kWhe 
-  -  - 

7.895 
 - 

10.305 10.567 
 - 

(*) Quiosc tancat durant tot el Fòrum 
(**) Horari obertura: 14h 
(***) Quiosc tancat entre setmana 
Els codis KP, M, KM, KD i KF corresponen a diferents tipus d’establiments alimentaris, el Gegant dels 7 Mars era 
l’espectacle que tenia lloc a l’Auditori Gran del Fòrum i Habitar el Món és una de les 4 grans exposicions que es 
van realitzar al recinte.  

Taula G.2 Lectures dels comptadors d’alguns elements del Fòrum 

 

 16/08/2004 22/09/2004 28/09/2004 

Comptador i situació  hora kWhe hora kWhe hora kWhe 

CM6  Davant Ed.McAuto 16:35 8.274 12:25 13.619 11:37 14.612 

CM1 Moll Ronda, davant oficina Fòrum 18:10 15.468 12:31 24.819 11:50 26.172 

CM2 Entre Pavelló Marina i Escenari 
Marina 17:00 14.237 14:30 22.805 10:28 24.282 

CP1 i CT13 Al costat d'Habitar el Món 17:00 10.159 12:35 14.370 11:25 15.081 

CM7 Darrera quiosc 17:05 15.775 12:45 21.743 11:25 NP 

CM29  17:05 NP 12:45 9.588 11:15 10.075 

 



Pàg. 86                                                                                                                                                                       Annexos 

 

 16/08/2004 22/09/2004 28/09/2004 

Comptador i situació  hora kWhe hora kWhe hora kWhe 

CM16 Edifici Meditació 17:10 24.334 14:15 38.209 11:15 NP 

CM24 (*) 17:10 NP 14:15 12.046 11:15 NP 

CM25 (*) 17:15 7.961 14:15 10.688 11:15 NP 

CM21(*) 17:15 11.614 14:15 15.234 11:15 NP 

CM26 Al Mirador del Pont (planta alta) 
prop de la Haima 17:20 6.253 13:30 7.959 10:08 8.341 

CM27Al Mirador del Pont (planta alta) 
prop de la Haima 17:20 7.531 13:30 9.759 10:07 10.151 

CM23 Al Mirador del Pont (planta alta) 
prop de la Haima 17:20 10.753 13:25 15.550 10:09 16.392 

CM06  (*)  17:20 NP 13:15 NP 10:09 NP 

CM04(*) 17:25 2.551 12:55 3.454 10:15 3.615 

CM09(*)  17:25 NP 13:00 6.014 10:30 6.316 

CM03(*) 17:30 3.636 13:00 IN 10:30 IN 

CM07 (*) 17:35 15.495 13:15 21.363 10:39 22.299 

CM11(*) 17:35 7.317 13:10 9.276 10:38 NP 

CM10(*) 17:35 8.376 13:10 12.165 10:36 12.832 

CM12(*) 17:40 882 13:05 1.206 10:36 NP 

CM08(*) 17:40 2.285 13:05 2.922 10:35 NP 

Edifici Dunes 17:55 9.602 13:50 14.650 10:52 15.540 

Edifici Dunes 17:55 13.482 13:45 19.790 10:52 20.474 
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 16/08/2004 22/09/2004 28/09/2004 

Comptador i situació  hora kWhe hora kWhe hora kWhe 

Edifici Capbussament (davant Tallers) 18:00 7.786 13:55 11.930 11:00 12.849 

(*) Situats als forats de ventilació de la Ronda 

NP: No es pot obrir 

IN: Funcionament del comptador incorrecte 

Taula G.3 Lectures dels comptadors de llum pública del Fòrum 

Com es pot veure no es disposa de lectures suficients per obtenir bones estimacions dels 
consums dels diferents elements així com tampoc de la data d’instal·lació dels comptadors ni 
d’una lectura inicial. Això es deu que la organització no va permetre la lectura de comptadors 
pel recinte sense ser acompanyats per algú de Fòrum i, per tant, se’n van poder realitzar 
poques.  

Malgrat això, es prendran aquestes lectures per a les estimacions dels consums partint del 
primer increment de consum del que es disposi, és a dir, de les dues primeres lectures de 
cadascun dels comptadors.  

Abans de realitzar les suposicions de consum, s’ha observat la variació de consum diària per 
comprovar si aquest es podia veure afectat pel nombre de visitants al recinte. Dels primers 
dos mesos de Fòrum (maig i juny) es disposa de les factures d’electricitat de les escomeses 
on hi ha els gràfics de consum diari. A partir d’aquests, s’ha calculat el consum diari per 
comprovar si el consum elèctric es veia afectat pel nombre de visitants i pel tipus de dia 
(laborable o cap de setmana).  

Pel que fa a la variació en funció dels visitants, només es disposa de les dades de visitants 
diaris del 17 de maig al 6 de juny. Al Gràfic G.1 es poden veure els visitants diaris durant 
aquestes setmanes. 
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Gràfic G.1 Nombre de visitants diaris del 17 de maig al 16 de juny  

De l’observació del gràfic es pot comprovar que hi ha alguns pics de visitants. Aquests 
coincideixen amb els caps de setmana. Malgrat això, es difícil extreure’n conclusions ja que 
el període analitzat no és representatiu de l’activitat.  

A continuació es pot veure en el Gràfic G.2 l’evolució del consum diari d’electricitat per 
escomeses i en el Gràfic G.3 una ampliació de l’anterior.  
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Gràfic G.2 Evolució del consum diari d’electricitat per escomeses  
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Gràfic G.3 Evolució del consum diari d’electricitat per escoceses (ampliat) 

Si s’observen aquests gràfics es comprova que no hi ha relació en un augment del consum 
els dies que s’observava un pic de visitants al Gràfic G.1. Per als dies dels que no es 
disposa del nombre de visitants diaris, es pot comprovar que el consum tampoc varia 
significativament en funció del tipus de dia (laborable o cap de setmana). 

Donat que només es disposa de la informació per comprovar aquest període, es suposarà 
que en tota l’activitat el consum elèctric no s’ha vist influenciat per l’afluència de públic al 
recinte.  

Aquesta suposició és lògica pel que fa al consum elèctric necessari per al desenvolupament 
d’espectacles, exposicions, il·luminació d’espais,... ja que la majoria d’activitats es duien a 
terme independentment de la quantitat de visitants.  

Referent als mercats, quioscos,... aquests sí que podrien haver variat el seu consum 
depenent dels visitants. Com es disposa de la lectura exacta de comptadors per a diferents 
tipus de mercats i quioscos, aquesta diferència ja es veurà reflectida en el resultat.  

Per tant, per a les estimacions dels consums dels diferents espais del Fòrum es suposarà 
que el consum és independent al nombre de visitants.  
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Per altra banda, es disposa de l’inventari dels aparells de tots els elements del Fòrum que es 
va realitzar durant el desenvolupament d’aquest i amb les dades de la subhasta del Fòrum. 
Aquest inventari s’utilitzarà per estimar el consum de tots aquells elements del Fòrum dels 
que no es disposa de lectura de comptador.  

L’inventari esmentat de cadascun dels elements de cada escomesa i tots els càlculs de 
consum realitzats es presenten en format digital a l’arxiu Annex_càlculs_escomeses 
elèctriques.xls. 

A continuació es detallen tots els càlculs i suposicions realitzades per a l’estimació del 
consum elèctric de cada escomesa per tipus. Primer es presenten les potències de consum 
utilitzades per al càlculs i seguidament, es presenten les suposicions realitzades per 
categories d’elements, per activitat o per escomeses.  

A la Taula G.4 es pot veure la potència que s’ha emprat per als diferents aparells.  

Tipus aparell Aparell Potència (W) Observacions  

focus  150  

fluorescents 40  

bombetes incandescents 60  

bombetes vermelles 60  

bombetes laterals 40  

LEDS 5  

làmpades d'halogenurs 
metàl·lics 70  

focus espectacle inaugural  300  

ulls bou halògens 60  

bombetes halògenes 80  

baix consum 15  

focus nivell terra 60  

fluorescents rodons  50  

IL
·L

U
M

IN
AC

IÓ
 

faroles 2 focus 140  
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Tipus aparell Aparell Potència (W) Observacions  

faroles 5 focus 350  

faroles 350  

rentadora (1 cicle de 2 hores) 500 1 kWh/cicle 

assecadora (1 cicle de 2 
hores) 2.000 4 kWh/cicle 

rentaplats (1 cicle de 2 hores) 500 1 kWh/cicle 

nevera 2 portes 57 500 kWh/any 

nevera combi 51 450 kWh/any 

nevera 1 porta 23 200 kWh/any 

congelador recte (186/164) 28 248,2 kWh/any 

arcó congelador (601/572) 28 507,4 kWh/any 

microones 500 

Potència mitja de 
funcionament 
suposada 

màquina vending 23 

Suposat mateix 
consum que una 
nevera 

font canaletes 22  

font sant Aniol 16  

escalfador elèctric ACS (14l) 1.600  

termo 30 l 1.600  

planxa vapor 1.500  

DVD 500  

TV 200  

altaveus  1.400  

EL
EC

TR
O

D
O

M
ÈS

TI
C

S 

ventiladors 100  
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Tipus aparell Aparell Potència (W) Observacions  

ascensor 6.000  

assecador de mans 1.640  

carro calent bany maria 3 
cubetes 1.600  

neveres sota (nevera petita 
normal) 17 146 kWh/any 

nevera expositora 20 175 kWh/any 

campana restaurant 750  

campana quioscos 750  

màquina glaçons 1.083 26 kWh/dia 

dispensador granitzats (gelat 
mix de 3) 1.200  

dispensador begudes 300  

forn elèctric 10.000  

fregidora 8.000  

màquines cafè 2.700  

congelador cambra 1.083  

EL
EC

TR
O

D
O

M
ÈS

TI
C

S 
ES

TA
BL

IM
EN

TS
 A

LI
M

EN
TA

R
IS

 

cambra frigorífica 833  

fax làser 500/4 
funcionament/en 
espera/apagat 

ordinador 146/9/3 
funcionament/en 
espera/apagat 

fotocopiadora làser 1.150/122/5 
funcionament/en 
espera/apagat 

impressora làser 400/15 
funcionament/en 
espera/apagat AP

AR
EL

LS
 D

’O
FI

C
IN

A 

plotter 500/105 
funcionament/en 
espera/apagat 
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Tipus aparell Aparell Potència (W) Observacions  

projector 1.000   

Font: les fonts de tots els aparells són totes les referències des de la [43] fins a la [73].  

Taula G.4 Potència dels diferents aparells del Fòrum 

A continuació es detallen totes les suposicions realitzades per als diferents elements. 
Segons els tipus d’elements i basant-se en la coneixença del recinte, aquestes suposicions 
s’agrupen per elements comuns en els casos que el comportament era semblant o en 
elements de cadascuna de les escomeses.  

A) ELEMENTS AMB LECTURES DE COMPTADOR 

 Mercats i quioscos    

Al Fòrum hi havia un total de 17 quioscos repartits en quatre tipus: KP (quiosc de pa), KM 
(quiosc de mercat) KF (quiosc de fregits), i KD (quiosc doble). Cadascun d’aquests quioscos 
tenia aparells diferents (excepte el KP i KM que eren iguals) i, per tant, el seu consum era 
diferent. Segons el personal de manteniment dels quioscos, tots eren exclusivament 
elèctrics. 

Referent als mercats, al recinte hi havia cinc mercats un dels quals era tot elèctric. La cuina 
(fogons) dels altres quatre i l’aigua calenta sanitària era de propà. Els altres aparells també 
eren elèctrics.  

El consum de cadascun dels quioscos i mercats del Fòrum s’ha estimat en funció de les 
lectures dels comptadors de la Taula G.2 a partir del càlcul del consum diari mitjà d’aquests i 
segons el tipus i l’horari d’obertura de cadascun observat durant el desenvolupament del 
Fòrum.  

A la Taula G.5 es pot veure el consum diari calculat per a cadascun dels quioscos i mercats 
del Fòrum amb comptador. Com s’ha esmentat anteriorment, degut a que no es disposa de 
la data d’instal·lació del comptador ni d’una lectura inicial s’ha calculat el consum a partir de 
les dues primeres lectures que es tenen. Aquesta aproximació fa que el consum dels 
quioscos no reflecteixi la variació d’activitat que aquests van tenir sobretot entre els tres 
primers mesos i els darrer degut a la variació de visitants del recinte.     
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 Consum diari (kWhe/dia) 

Element maig juny juliol agost setembre 

M1 2.497 2.497 2.497 2.497 2.602 

KF2 65 65 65 65 64 

KP2 141 141 141 129 69 

KM1 313 313 313 313 321 

KD2 368 368 368 368 368 

Taula G.5 Consum diari dels quioscos i mercats amb comptador 

Pel que fa al comptador del mercat M1 s’ha suposat que aquest no inclou les cambres 
frigorífiques que estaven situades al darrera del comptador però no a l’interior del mercat. 
Això s’ha comprovat realitzant una estimació del consum del mercat a partir del coneixement 
dels aparells que contenia. A la Taula G.6 es descriuen les suposicions que s’ha realitzat per 
estimar el consum del mercat M1. 

 h/dia 

Horari obertura públic 14 

Il·luminació mercat (h/dia) 15 

Il·luminació decorativa exterior (h/dia) 
Maig, juny i setembre: 12 

Juliol i agost: 11 

Ús microones i forns  6 

Ús fregidora, campana, escalfadors plats 14 

Ús neveres, congeladors interiors (inclou màquines glaçons, 
dispensadors de begudes,..) 

24 

Ús caixa registradora 

Engegat: 4 

En espera: 5 

Apagat: 15 

Taula G.6 Suposicions realitzades per al càlcul del consum del mercat M1 

Amb aquestes suposicions i a partir de l’inventari dels mercats s’obté el següent consum 
diari per al mercat M1: 
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kWhe Il·luminació 
Aparells 
cuina caixes Total  

Total diari 
estimat 
(kWh/dia) 

Total diari 
comptador 
(kWh/dia) 

maig 2.698 51.606 568 54.872 2.386 2.698 

juny 3.519 67.313 741 71.572 2.386 3.519 

juliol 3.612 69.556 766 73.933 2.385 3.612 

agost 3.612 69.556 766 73.933 2.385 3.612 

setembre 3.050 58.338 642 62.029 2.386 3.050 

Taula G.7 Consums diaris estimats per al mercat M1 

En format digital es presenten els càlculs del consum de tots els aparells que formen el 
mercat (arxiu: Annex_càlculs_consum_mercat.xls). 

Es pot observar que els resultats calculats són força semblants al llegits al comptador i, per 
tant, es comprova que la lectura del comptador no inclou les cambres frigorífiques que 
estaven ubicades al darrera del mercat.  

El consum corresponent a aquestes cambres de refrigeració es detalla més endavant dins 
del subapartat consum de climatització.  

A partir d’aquests càlculs, s’ha estimat el consum de tots els quioscos i mercats del Fòrum 
per semblança als que es disposa de lectura de comptador. A la Taula G.8 es pot veure a 
quin comptador s’ha associat cadascun d’aquests establiments. 

Element 
Comptador 
associat Observacions 

M1 M1  

KF2 KF2 tancat entre setmana 

KP2 KP2 tancat sempre 

KM1 KM1 obre a les 14h 

KD2 KD2  

M2a M1/2 M1=M2a+M2b 

M2b M1*2 M2b era tot elèctric 
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Element 
Comptador 
associat Observacions 

M3 M1/2 M3=M2a 

M4 M1/2 M4=M2b però cuina no és elèctrica 

KF1 KM1·1,5 
obert sempre, aquest KF s'han associat al KM1 ja que el KF amb 
comptador obria només el cap de setmana 

KF3 KM1 

obre a les 13h, aquest KF s'han associat al KM1 ja que el KF amb 
comptador obria només el cap de setmana 

KP1 KP2 tancat sempre 

KP3 KM1 KP=KM 

KP4 KM1 KP=KM 

KP5 KM1 KP=KM 

KM3 KM1  

KM4 KM1  

KD1 KD2  

KD3 KD2  

KD4 KD2  

KD5 KD2  

KD6 KD2  

Taula G.8 Correspondència de consums entre quioscos i mercats 

 Grans exposicions 

Al Fòrum es van realitzar quatre grans exposicions: Veus, Ciutats Cantonades, Els Guerrers 
de Xi’an i Habitar el Món. Les dues primeres estaven ubicades a l’interior del Centre de 
Convencions, i les altres als Molls i al Parc dels Auditoris respectivament. 
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L’exposició Habitar el Món disposava de comptador d’energia d’on es van poder realitzar 
dues lectures durant l’esdeveniment (veure Taula G.2). Donat la magnitud i la dificultat de 
realitzar un inventari prou detallat de cadascuna de les exposicions, el seu consum 
s’estimarà a partir de les lectures del comptador d’Habitar el Món.  

Per a les exposicions ubicades al Centre de Convencions es suposarà el mateix consum 
que Habitar el Món ja que aquestes tenien aproximadament la mateixa superfície, el mateix 
tipus d’il·luminació i el mateix sistema de climatització (Districlima).  

Pel que fa a l’exposició dels Guerres de Xi’an es suposarà un consum del 75% del d’Habitar 
el Món ja que, malgrat el sistema de climatització era també mitjançant  Districlima, la 
superfície era inferior.  

A partir de les dues lectures del comptador de les que es disposa (Taula G.2) s’estima el 
consum diari que es mostra a la Taula G.9 per a cadascuna de les esmentades exposicions.  

 Consum diari 
(kWhe/dia) 

Veus 

Ciutats cantonades 

Habitar el Món 

5.222 

Guerrers de Xi’an 3.916 

Taula G.9 Consums diaris estimats per a les 4 grans exposicions 

 Consum espectacles 

Al Fòrum es poden diferenciar tres tipus d’espectacles: els gòtics, espectacles de carrer 
itinerants de poca durada, els espectacles de realització en un escenari amb una durada 
més llarga i l’espectacle inaugural que es va repetir cada vespre durant tot el Fòrum. 

L’espectacle que disposava de comptador, el Gegant dels 7 Mars, s’inclou en els de 
realització en un escenari. A partir del consum d’aquest s’ha estimat el dels altres 
espectacles d’escenari. 

Pel que fa als gòtics i a l’espectacle inaugural el seu consum s’estimarà en l’apartat 
d’elements sense comptador ja que el seu comportament no és assimilable al Gegant dels 7 
Mars.  

Per als espectacles d’escenari s’ha diferenciat entre els diferents escenaris existents: 
Auditori Gran, amb l’espectacle “El Gegant dels 7 mars”; l’Auditori Petit, amb l’espectacle 
“L’Arbre de la Memòria”; l’Escenari de Marina, on es realitzaven diferents concerts diaris; el 
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Cabaret, on es van realitzar diferents espectacles diaris durant el Fòrum; el Circ, on es 
realitzava un circ diverses vegades al dia; l’Escenari de la Haima, on tenien lloc concerts i 
mostres de cuina diàriament i el Teatre Grec, on també es realitzaven diferents actuacions al 
llarg del dia.  

Es disposa de les lectures del comptador del Gegant dels 7 Mars un dia abans i després de 
l’actuació. A partir d’aquest consum i prenent com a referència la magnitud d’aquest 
espectacle, s’han estimat els consums de cadascun dels espectacles esmentats. 

Les hores de funcionament de cada escenari s’han estimat en relació amb les actuacions 
diàries que s’hi realitzaven i la durada de cadascuna d’aquestes. A la Taula G.10 es mostra 
l’equivalència de consum que s’ha realitzat entre cadascun dels espectacles i les hores de 
funcionament diàries de cadascun dels escenaris descrits. 

 Equivalència 
Actuacions 

diàries 
Durada 

actuació (h) 

Consum 
diari 

(kWhe/dia) 

Auditori 
Gran 

1 4 0,5 176 

Auditori Petit 0,7 4 0,5 123,2 

Escenari 
Marina 

1 1 3 264 

Circ 0,7 1 1,5 92,4 

Escenari de 
la Haima 

0,8 (*) (*) 352 

Teatre Grec 0,5 3 0,75 99 

Cabaret 0,5 3 1,25 165 

(*) Per aquest escenari s’ha suposat un funcionament diari de 5 hores. No s’esmenten les actuacions diàries i la 
durada ja que se’n feien de diversos tipus cada dia i amb diferent durada. Aquest valor és una mitjana aproximada 
de funcionament.  

Taula G.10 Consums diaris estimats per als espectacles en escenari 

 Consum il·luminació pública 

Per al càlcul del consum de la il·luminació pública del Fòrum s’utilitzaran els valors de les 
lectures de comptador (veure Taula G.3) estimant el consum diari a partir de les dues 
primeres lectures.  

En alguns casos, en els esquemes elèctrics apareixen identificats els punts d’il·luminació 
pública que abastien. Per aquests casos, el consum s’afegirà a l’escomesa corresponent. 
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Per a la resta de comptadors, es suposarà que aquests també abastien punts de llum del 
Fòrum i s’afegiran al total del consum elèctric ja que no es disposa de informació suficient 
per assignar-los a cap escomesa. 

A partir de les lectures dels comptadors s’ha calculat el consum diari de cadascun tenint en 
compte que els mesos de maig, juny i setembre la il·luminació pública estava en 
funcionament una hora més que en juliol i agost.  

Donat que les dues primeres lectures de les que es disposa són del 16 d’agost i del 21 
setembre, el càlcul s’ha realitzat de la següent manera: 

Agost: 15 dies x 6h/dia d’il·luminació  90 h 

Setembre: 21 dies x 7 h/dia il·luminació  147 h 

Per tant, el 38% del consum es degut als dies d’agost i el 62% restant als de setembre. A 
continuació es detallen els càlculs realitzats per als diferents mesos: 

- maig i juny: 

⋅
kWh lectura 21/09 - lectura 16/08consum diari ( )= 0.62
dia 21 dies

 

Per als comptadors dels que no es disposa de la lectura d’agost, el consum diari s’ha 
suposat igual al del mes de setembre. 

- juliol i agost: 

⋅
kWh lectura 21/09 - lectura 16/08consum diari ( )= 0.38
dia 15 dies

 

Per als comptadors dels que no es disposa de la lectura d’agost, el consum diari s’ha 
calculat multiplicant per 1,17 el consum dels mes de setembre. 

- setembre: 

També s’ha tingut en compte la lectura del dia 28/09 tenint en compte que el dia 27 de 
setembre, que el Fòrum ja havia finalitzat, la il·luminació exterior també va funcionar. El 
consum correspon a: 

⋅ + ⋅
lectura 28/09 - lectura 22/09(lectura 21/09 - lectura 16/08) 0.62 5kWh 6consum diari ( )=

dia 26
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Per als comptadors dels que no es disposa de la lectura del 28 de setembre el consum diari 
s’ha calculat igual que per al maig i el juny. 

A la Taula G.11 es mostra el resultat del consum diari per a cadascun dels punts 
d’il·luminació pública del Fòrum.  

  
maig 
juny 

juliol 
agost 

setembre 

CM6  Davant Edifici McAuto 158 135 159 

CM1 Moll Ronda, davant oficina Fòrum 276 237 266 

CM2 Entre Pavelló i Escenari Marina 253 217 252 

CP1 i CT13 Al costat d'Habitar el Món 124 107 123 

CM7 Darrera quiosc 176 151 176 

CM29  81 70 81 

CM16 Edifici Meditació 410 351 410 

CM24 * - - - 

CM25  81 69 81 

CM21 107 92 107 

CM26 Al Mirador del Pont (planta alta) 
prop de la Haima 

50 43 53 

CM27Al Mirador del Pont (planta alta) prop 
de la Haima 

66 56 66 

CM23 Al Mirador del Pont (planta alta) 
prop de la Haima 

142 121 141 

CM06 * - - - 

CM04 27 23 27 

CM09 50 43 50 
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maig 
juny 

juliol 
agost 

setembre 

CM03 * - - - 

CM07  173 149 170 

CM11 58 50 58 

CM10 112 96 112 

CM12 10 8 10 

CM08 19 16 19 

Edifici Dunes 149 128 149 

Edifici Dunes 186 160 172 

Edifici Capbussament (davant Tallers) 122 105 128 

 (*) No es disposa de lectures per poder estimar el consum d’aquests comptadors 

Taula G.11 Consum diari dels diferents punts d’il·luminació pública 

B) ELEMENTS SENSE LECTURA DE COMPTADOR 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, per als elements dels que no es disposa de les 
corresponents lectures de comptador,  el consum s’ha estimat en funció de l’inventari dels 
aparells de cada element, dels resultats de l’estudi de bones pràctiques i de la estimació del 
grau d’ocupació de cada element. 

El grau d’ocupació de cada element es defineix com les hores diàries que l’element estava 
ocupat. A partir d’aquest grau d’ocupació s’han calculat les hores diàries d’il·luminació i de 
climatització dels elements de la següent manera: 

- Per als elements amb possible control manual dels aparells d’il·luminació i/o climatització, 
les hores d’il·luminació (HI) o climatització (HC) diàries es calculen com: 

+ − ⋅
hores ocupacio hores ocupacioHI o HC = (24 ) %us no ocupat (*)

dia dia
 

On el % ús no ocupat és el valor resultat de l’estudi de bones pràctiques. 

 



Pàg. 102                                                                                                                                                                       Annexos 

 

- Per als elements que no disposaven de control possible, les HI i/o HC corresponen les 
hores que es va observar que estaven en funcionament independentment del grau 
d’ocupació d’aquests.  

A la Taula G.12 es poden veure les suposicions realitzades respecte al grau d’ocupació dels 
diferents elements i les HI i HC que els hi corresponen. Per alguns elements, es defineix un 
grau d’ocupació diferent segons la zona a la pertanyien ja que, durant l’activitat, es va 
observar que el seu ús no era el mateix.  

Referent al consum de la resta d’aparells dels elements (electrodomèstics i aparells 
d’oficina), aquest s’ha calculat en funció de les potències de consum suposades (veure 
Taula G.4) i suposant unes hores determinades de funcionament per a cadascun (HA). 

Per als aparells comuns al recinte, com per exemple els ordinadors, els assecadors de mans 
o les neveres, s’han estimat unes hores de funcionament mitjanes. A la Taula G.13 es 
detallen les hores diàries de funcionament d’aquests aparells. 
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 Situació 
Grau 

ocupació 
(h/dia) 

% ús no 
ocupat 

HI (h/dia) HC (h/dia) 

Botiga general 14 sempre 14 14 

Molls excepte Cercavila Nit 5 26% 9,94 9,94 

Cercavila Nit 2 26% 7,72 7,72 Camerinos 

Resta 6 26% 10,68 10,68 

Infermeries general 8 43% 14,88 14,88 

espectacles 5 42% 12,98 - 

restaurants 3 42% 11,82 - Lavabos 

CC i Ed. Fòrum 10 - 24 24 

Magatzems general 24 - 24 - 

general  8 - 24 - Mòduls 
sanitaris Mobilitat reduïda 5 41% 12,79 12,79 

CC i Centre Acreditacions 10 - 24 24 
Oficines 

resta 8 37% 13,92 13,92 

CC 10 - 24 24 
Passadís Edifici Rampa i Mòduls 

Sanitaris 
10 - 24 - 

Restaurants 
(cuines) 

general  
14 - 14 - 

Ed. Rampa 8 57% 24  17,12 

CC 5 57% 15,83 24  Sales 

Resta     

Tavernes general 14 - 14 14 

Molls excepte Cercavila Nit i 
Edifici Rampa 

5 54% 15,26 15,26 

Cercavila Nit 2 54% 13,88 13,88 

Edifici Rampa (grans) 8 - 24 - 

Vestuaris 

 

Resta 6 26% 10,68 10,68 

Taula G.12 Grau d’ocupació suposat per cada element 
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Espai 

Hores 
funcionament 

(h/dia) 

Mòduls sanitaris 0,21 
Assecadors de mans 

Resta 0,06 

Aparells refrigeració (neveres, 
màquines vending, fonts,...) 

general 24 

Escalfadors aigua elèctrics 
vestuaris 

general  

Rentadora Vestuaris i sales 4 

Assecadora Vestuaris i sales 4 

Microones 
Sales 
treballadors 

3 

Ordinadors (*) general 4/5/15 

Fotocopiadora (*) General  2/10/12 

Impressora, fax (*) General  2/22 

Caixes registradores (**) general 4/5/15 

Ascensors Molls 3 

(*) Els valors de les hores de funcionament corresponen a les hores engegat, hores en espera i hores apagat  de 
l’aparell respectivament. Aquestes s’han suposat en funció de la mitjana d’ús d’aquests aparells en una oficina 
d’ús mig segons www.eu-energysatr.org (ref. [44]). 

(**) Per les caixes registradores s’ha suposat el mateix ús que per als ordinadors. 

Taula G.13 Hores de funcionament d’aparells electrodomèstics i d’oficina generals al recinte 

Finalment, per als aparells electrodomèstics ubicats en els restaurant i les tavernes 
(establiments alimentaris que no disposaven de comptador) les hores de funcionament 
suposades es mostren a la Taula G.14.  

 

http://www.eu-energysatr.org/
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Aparell 

Hores 
funcionament 
(h/dia) 

aparells de refrigeració 24 

carro calent bany maria 3 cubetes 13 

campana restaurant 13 

forn elèctric 6 

fregidora 6 

rentaplats 6 

Taula G.14 Hores de funcionament d’aparells electrodomèstics dels restaurants i tavernes 

Referent als espectacles que no disposaven de comptador, n’hi ha de dos tipus: els gòtics i 
l’espectacle inaugural. 

Per als gòtics s’ha suposat una mitjana de 10 actuacions diàries de 20 minuts. S’ha suposat 
que els aparells que s’utilitzaven en aquestes actuacions de mitjana eren 10 focus i 10 
altaveus. 

Finalment, per a l’espectacle inaugural, el seu consum s’ha estimat en funció de la 
observació dels aparells més importants que funcionaven durant el seu desenvolupament.  

Per una banda, s’ha estimat el consum de les 7 torres de so que estaven ubicades al voltant 
del port i que ambientaven aquest espectacle. Aquestes s’han assignat a cada escomesa 
segons l’esquema elèctric on hi apareixen. Per a cada torre es van comptabilitzar 22 
altaveus i 24 focus. 

Per l’altra banda, per calcular el consum degut al desenvolupament de l’espectacle 
(moviment estructura ferro) s’ha estimat que la potència de consum d’aquest era 
aproximadament un 65% de la potència total instal·lada per aquesta activitat. 

El funcionament diari d’aquest espectacle era de focus en funcionament 20 minuts 1 cop al 
dia.  
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C) CONSUM EN CLIMATITZACIÓ 

 Climatització mitjançant aparells d’aire condicionat 

Per al consum de climatització mitjançant aparells d’aire condicionat s’ha realitzat el càlcul 
de la potència de refrigeració necessària de cada element per mantenir una temperatura 
interior de 21ºC. Aquesta temperatura s’ha suposat en funció de les observacions 
realitzades als diferents elements.  

Segons l’inventari realitzat, tots els elements que disposaven d’aire condicionat estaven 
ubicats a l’exterior. Malgrat que no tots els elements eren exactament iguals en quant a 
funció (oficines, vestuaris,...) s’ha suposat el mateix consum elèctric ja que la diferència de 
consum degut a l’activitat és negligible.  

A continuació es presenten les suposicions i els càlculs realitzats per al consum de 
climatització amb aparells d’aire condicionat. Per calcular la potència que ha de subministrar 
l’aparell d’aire condicionat per mantenir l’habitacle a una determinada temperatura es 
necessari determinar les diferents fonts de calor que intervenen.  

Primer, es calcularà el calor que entra a l’habitacle degut a la radiació solar i a la 
temperatura de l’ambient exterior. Per tant, es necessari tenir en compte la transferència de 
calor per radiació, per convecció i per conducció. En la Figura G.1 es pot veure l’esquema 
del balanç d’energia per a una paret d’aquest element. 
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α·G q'’
conv

E 

qt

q'’
u

Tamb 

Ts 

Ti 

Thab 

Radiació i convecció 

Conducció

Convecció

PARET  gruix L 

Figura G.1 Balanç d’energia d’una paret exterior d’un element 

On,  α és l’absortivitat del material i G és la radiació solar; per tant, α·G és la quantitat de 
radiació solar que absorbeix el material  

q’’
conv és el flux de calor degut a la diferència de temperatures entre l’aire ambient 

(Tamb) i el material (Ts) 

E és el que emet el material a l’ambient 

q'’ 
u és el flux de calor que travessa el material degut a la diferència de temperatures 

entre la superfície externa (Ts) i la interna (Ti) 

qt és el flux de calor que entra a l’habitacle per convecció degut a la diferència de 
temperatures entre les parets internes (Ti) i l’habitacle (Thab). 

Per fer el balanç d’energia sobre la paret exterior: 

 Qentrada – Qsortida = 0      Eq. G.1 

Per tant,  

 α·G – q’’conv - E – q’’u = 0     Eq. G.2 

On,  q'’
conv = haire·(Ts – Tamb)      Eq. G.3 

E = ε σ·T4
s        Eq. G.4  

Substituint a l’Eq. 0.1 s’obté, 
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  α·G - ε ·σ·T4
s – haire·(Ts – Tamb) = q'’

u     Eq. G.5 

Aquesta q’’
u es transmet a través del material per conducció. Donat que la paret d’alumini té 

un gruix L amb una conductivitat tèrmica k, s’estableix un gradient de temperatures entre la 
superfície interna i externa que segueix la següent relació: 

 q’’
u = - k/L (Ts – Ti)       Eq. G.6 

Aquesta és la quantitat de calor que entra a l’habitacle. Per altra banda, dins de l’habitacle: 

q’’
u = h·(Ti – Thab)       Eq. G.7 

Per tant, aïllant q’’
u d’aquestes tres darreres equacions s’obté la quantitat de calor que ha 

d’extreure l’aparell d’aire condicionat per mantenir l’habitacle a la Thab desitjada.  

Cal esmentar que per al càlcul del flux de calor que entra a l’habitacle no s’ha tingut en 
compte l’acumulació de calor ja que en aquest cas és negligible. Aquesta suposició és vàlida 
perquè la inèrcia tèrmica de l’element és molt petita i, per tant, en poc temps s’arriba a l’estat 
estacionari on el flux de calor que entra és el resultat de les equacions nomenades.  

A la Taula G.15 es poden veure les diferents dades utilitzades per als càlculs. 

α 0,21 Pintura blanca sobre 
substrat metàl·lic ε 0,96 

L (m) 0,02 Paret d’alumini 

k (W/m·K) 168 

haire (W/m2·K) 20 

σ (ct. Boltzman) (W/m2·K4) 5,67·10-8 

         Font: Incropera, F. I DeWitt, D. (ref. [32][32]) 

Taula G.15 Dades utilitzades per als càlculs del flux de calor que entra en un habitacle 

La temperatura ambient (Tamb) s’ha suposat en funció de l’hora del dia a partir de les dades 
reals de temperatura durant el desenvolupament de l’esdeveniment de l’estació de 
meteorologia de Badalona (la més propera al recinte Fòrum) subministrades pel servei de 
meteorologia de Catalunya. 

Es disposa de la temperatura màxima i mínima diària d’aquesta estació. A partir d’aquestes 
dades s’ha calculat la temperatura màxima i mínima mitjana mensual.  

S’ha observat també l’evolució de les temperatures per hores alguns dies de cadascun dels 
mesos i, mitjançant aquesta observació, s’ha assignat la temperatura màxima i mínima a les 
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11 i a les 12 h (hora solar). A partir d’aquí, s’han restat increments de temperatura segons 
l’evolució horària analitzada.  

A la Taula G.16 es mostren les temperatures màxima i mínima mitjanes mensuals de 
l’estació esmentada durant tot el Fòrum. A la Taula G.17 es poden veure els decrements de 
temperatura en funció del màxim suposats per cada hora. 

 T mitjana màxima T mitjana mínima 

maig (del 9 al 31) 21,95 13,55 

juny 27,13 18,08 

juliol 28,36 20,05 

agost 29,89 21,50 

setembre (de l’1 al 26) 26,49 18,51 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya (ref.[74]) 

Taula G.16 Temperatures màxima i mínima de l’estació meteorològica de Badalona 

Hora 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Decrement -8,5 -8 -7,5 -7 -6,5 -5,5 -4,5 -3,5 -2 -1 -0,5 Tmàx 

Hora 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Decrement Tmàx -0,5 -1,5 -2,5 -3,5 -4,5 -5,5 -6 -6,5 -7 -7,5 -8 

Taula G.17 Decrements de temperatura en funció de la temperatura màxima per hores 

Finalment, referent a la radiació solar de Barcelona, es disposa de les dades de la radiació 
mensual per hores i segons la orientació a Barcelona (ref. [34][34]). Per tant, s’ha calculat el 
flux de calor que entra per cadascun dels tancaments suposant que tots tenen una 
superfície 4 m2 i són totalment d’alumini. 

No s’han considerat les portes ja que també eren del mateix material i s’ha fet l’aproximació 
de que estaven tancades mentre l’aire condicionat estava en funcionament. Tampoc s’han 
considerat les finestres ja que aquestes eren molt petites (aproximadament 0,5mx0,5m) i 
sempre estaven tancades. 

Al flux de calor esmentat se li han afegit les possibles fonts de calor existents a l’interior de 
l’element. S’ha tingut en compte el calor degut a la il·luminació i a les persones. No s’ha 
considerat el calor degut a altres fonts com per exemple ordinadors, ... ja que en els 
elements que disposaven d’aire condicionat no hi havia gaires aparells i el calor generat, per 
tant, es negligible en front els altres.  
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El calor degut a la il·luminació, segons Ruiz, C. (ref. [35]),  correspon a: 

  Qil = FTI · Wil         Eq. G.8 

On,  FTI és el factor del tipus d’il·luminació (fluorescent 1,25; incandescent 1) 

Wil és la potència d’il·luminació instal·lada (s’ha suposat que en cada habitacle hi 
havia dos fluorescents de 40 W) 

Referent al calor generat per les persones, segons Ruiz, C. (ref. [36]),  correspon a: 

 Qper = Nper·Qgper         Eq. G.9 

On,  Nper és el nombre de persones. S’ha suposat constant i igual a 2 en funció de les 
observacions realitzades al recinte.  

Qgper és el calor de l’ocupant en funció de la temperatura ambient i l’activitat humana 
(s’ha suposat un valor de 83 W corresponent a la temperatura de 21ºC realitzant 
tasques d’oficina (segons ref. [36])) 

Pel que fa a la quantitat de calor que l’aparell d’aire condicionat ha d’extreure s’ha calculat 
com la suma del Qper i Qil per les hores d’ocupació més el flux de calor que entra de l’exterior 
entre un determinat horari.  

Per a les hores d’ocupació, s’han suposat unes hores constants (4 hores) per poder aplicar 
el resultat a tots els elements d’aquests tipus.  

Referent al flux de calor que entra de l’exterior, segons els mesos i a partir de les 
observacions del recinte, s’ha suposat que l’aire condicionat funcionava unes hores 
determinades del dia i, per tant, s’ha sumat només el flux de calor corresponent a aquestes 
hores. A la Taula G.18 es poden veure quines són aquestes hores. 

 Horari funcionament 
(hora solar) 

maig 9-15h 

juny 8-16h 

juliol 8-18h 

agost 8-18h 

setembre 8-18h 

Taula G.18 Horari de funcionament de l’aire condicionat per mesos 
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Finalment, el consum elèctric de l’aparell serà la quantitat de calor que ha d’extreure entre el 
COP de l’aire condicionat. El COP és la capacitat frigorífica d’un aparell entre la potència 
elèctrica absorbida. Es pren un COP de 3 per l’aire condicionat.  

Les diferents hipòtesis realitzades són vàlides ja que la variació dels resultats si es 
tinguessin en compte no afectaria al resultat objectiu d’aquest projecte 

A continuació es presenten els resultats de la càrrega tèrmica dels diferents elements. A 
l’Annex_càlculs_consums_AA.xls es presenten en format digital tots el càlculs així com totes 
les dades de temperatura diàries de l’estació meteorològica de Badalona i les dades de 
radiació solar mensuals per hora i orientació de la ciutat de Barcelona.  

Whe/dia  Qentrada Qil Qper Q TOTAL consum AA 

nord -179     

est 49     

sud 43     

oest 49     

horitzontal 1.072     

MAIG 

TOTAL 1.034 320 568 1.922 641 

nord 1.465     

est 1.831     

sud 1.608     

oest 1.831     

horitzontal 3.086     

JUNY 

TOTAL 9.820 320 568 10.708 3.569 

nord 2.042     

est 2.426     

sud 2.246     

oest 2.639     

horitzontal 3.563     

JULIOL 

TOTAL 12.916 320 568 13.804 4.601 

nord 2.690     

est 3.059     

AGOST 

sud 3.158     
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Whe/dia  Qentrada Qil Qper Q TOTAL consum AA 

oest 3.266     

horitzontal 4.016     

TOTAL 16.189 320 568 17.077 5.692 

nord 1.185     

est 1.546     

sud 1.891     

oest 1.649     

horitzontal 2.246     

SETEMBRE 

TOTAL 8.517 320 568 9.405 3.135 

 

Taula G.19 Calor a eliminar per l’aire condicionat i consum de l’aparell (Whe/dia) 

Les cambres frigorífiques i congeladors situats al darrera dels mercats també funcionaven 
mitjançant aparells d’aire condicionat. En tres dels mercats aquestes cambres eren exteriors 
i en un interiors. En aquest cas les temperatures interiors de les cambres seran de 4ºC per a 
les neveres i de -15ºC per als congeladors.  

Ara, el flux de calor procedent de l’exterior es considerarà les 24h del dia i no es considerarà 
el flux de calor generat pels ocupants ja que aquest serà molt petit i negligible en front als 
altres.   

El procediment per al càlcul del consum de les exteriors mentre hi ha radiació solar serà el 
mateix que l’anterior. Pel que fa a en les que no hi ha radiació solar es suposa una Ts igual a 
la Tamb.  

Per al càlcul de les cambres interiors es suposarà una Tamb 3ºC inferior a la Tamb exterior. La 
Ts es suposarà que és igual a la Tamb. 

Aquestes aproximacions són vàlides ja que la diferència del resultat no afectarà a l’objectiu 
del projecte. 

A continuació es presenten els resultats del consum dels aparells d’aire condicionat de les 
cambres frigorífiques. A l’Annex_càlculs_consums_AA.xls es presenten en format digital tots 
el càlculs. 
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Whe/dia 
Neveres 
exteriors 

Congeladors 
exteriors 

Neveres 
interiors 

Congeladors 
interiors 

Maig 21.052 51.602 15.874 46.238 

Juny 23.766 48.211 19.345 43.636 

Juliol 31.240 61.797 26.119 56.483 

Agost 33.363 63.922 28.568 58.932 

Setembre 27.452 58.007 23.134 53.498 

Taula G.20 Consum dels aparells de les cambres frigorífiques 

 Climatització mitjançant Districlima 

Pel que fa al consum elèctric de la climatització mitjançant Districlima, s’ha calculat el 
consum dels aparells de producció d’aire fred o calent a partir d’aigua freda o calenta i el 
consum dels petits distribuïdors d’aire fred que estaven ubicats en alguns elements 
refrigerats amb Districlima.  

Per fer-ho s’ha partit del consum mensual de Districlima de cada zona i s’ha associat a 
l’escomesa on estava associat l’element que disposava d’aquests aparells. A continuació es 
detalla un exemple de càlcul realitzat per al punt de consum Edifici Rampa el mes de maig: 

Per el càlcul del consum de l’impulsor d’aire fred (producció d’aire fred a partir de l’aigua 
freda que li arriba del Districlima): 

Consum Districlima Edifici Rampa del mes de maig = 28 MWh 

⋅ ⋅ ⋅ =
1 mes 1 dia 1000 kW28 MWh 50,72 kW
23 dies 24 h 1 MW

 

Consum impulsor aire fred per 10 kW de sortida = 0,75 kW (2)     

Consum impulsor aire fred per 1060 kW de sortida = 15 kW (3)   

Donat que no es coneix la forma de la funció que relaciona la potència de sortida amb el 
consum d’aquest aparell s’ha interpolat entre els dos per obtenir el consum a 50,72 W.  

Per calcular el consum d’un dia de maig el resultat es multiplica directament per 24 hores ja 
que s’ha extret a partir del consum mensual. 

                                                 
2 Font: www.energyst.com, ref. [74] 
3 Font: www.energyst.com, ref. [74] 
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De la mateixa manera, s’ha calculat el consum per a la resta de mesos i punts de distribució 
del Districlima tant per al consum de fred. A la Taula G.21 es poden veure els resultats i 
l’escomesa a la que estan associats cadascun d’aquests consums. 

kWe maig  juny  juliol  agost  setembre  

Edifici Capitania 0,03 0,27 0,26 0,20 0,20 

Centre de Convencions 22,29 25,88 30,92 25,46 25,46 

2,77 3,70 4,17 4,69 4,69 

Comercial Ronda 0,43 2,09 1,78 3,08 3,08 

Edifici Rampa 0,75 1,04 0,97 1,06 1,07 

Edifici Fòrum 9,20 10,20 8,63 8,63 

Ronda Nord 

14,76 

Taula G.21 Consums elèctric dels impulsors d’aire fred per climatització mitjançant 
Districlima 

Referent al sistema de producció d’aigua calenta mitjançant l’aigua calenta provinent del 
Districlima, per calcular el consum dels aparells s’ha seguit el procediment anterior. En 
aquest cas, el consum d’aquests aparells és el següent: 

Consum sistema aigua calenta per 100 kW de sortida = 2 kW (4)     

Consum sistema aigua calenta per 550 kW de sortida = 13 kW (5) 

kW maig  juny  juliol  agost  setembre  

Edifici Capitania 0,07 0,03 0,01 0,00 0,00 

Centre de Convencions 16,55 7,09 7,34 6,04 6,04 

Ronda Nord 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Comercial Ronda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Edifici Rampa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Edifici Fòrum 8,47 2,86 2,33 1,36 1,36 

Taula G.22 Consums elèctric del sistema d’aigua calenta mitjançant Districlima 

                                                 
4 5 Font: www.energyst.com, ref. [74] 
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Per al consum de cadascun dels serpentins d’aire forçat que distribuïen l’aire fred generat  
s’ha suposat una potència mitjana de refrigeració igual per a tots els espais de 5 kW.  

Consum del serpentí d’aire forçat per 4 kW = 0,16 kW (5) 

Consum del serpentí d’aire forçat per 20 kW = 1,75 kW (6) 

Per l’estimació dels consums, igual que en el cas anterior, s’interpola entre ambdós valors.  

Per al càlcul del consum diari d’aquests aparells, aquesta potència s’haurà de multiplicar per 
la quantitat d’hores que s’ha suposat que l’aire condicionat està engegat en cadascun dels 
elements corresponents.  

G.2. Resultats del consum elèctric de les escomeses 
per usos 

A partir de tots els càlculs i suposicions esmentats anteriorment s’ha estimat el consum 
elèctric de cadascuna de les escomeses per tipus i s’han comparat amb les dades del 
consum elèctric que Fòrum va subministrar. 

A la Taula G.2  es mostren els resultats del consum de cada escomesa i la relació amb les 
dades de Fòrum.  

3

 

consum 
estimat 
(kWhe) 

consum 
factura 
(kWhe) error 

consum 
estimat 
(kWhe) 

consum 
factura 
(kWhe) error 

 CT7 CT9 

maig 13.038 12.766 -2,13% 50.859 65.409 22,24% 

juny 17.052 19.345 11,86% 67.581 90.800 25,57% 

juliol 17.105 19.990 14,43% 69.920 93.827 25,48% 

agost 17.139 19.990 14,26% 70.588 93.827 24,77% 

setembre 14.939 16.766 10,89% 58.881 78.693 25,18% 

TOTAL 79.273 88.857 10,79% 317.829 422.555 24,78% 

                                                 
5 Font: www.energyst.com, ref. [74] 
6 Font: www.energyst.com, ref. [74] 
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consum 
estimat 
(kWhe) 

consum 
factura 
(kWhe) error 

consum 
estimat 
(kWhe) 

consum 
factura 
(kWhe) error 

 CT10 CT11 

maig 46.059 59.260 22,28% 16.124 12.040 -33,92% 

juny 60.744 90.034 32,53% 22.999 20.074 -14,57% 

juliol 61.060 93.035 34,37% 22.418 20.743 -8,08% 

agost 63.962 93.035 31,25% 23.469 20.743 -13,14% 

setembre 57.708 78.029 26,04% 20.590 17.397 -18,35% 

TOTAL 289.533 413.394 29,96% 105.601 90.998 -16,05% 

 CT13 CT16 

maig 43.521 42.283 -2,93% 96.211 104.063 7,55% 

juny 56.936 52.895 -7,64% 125.580 133.941 6,24% 

juliol 58.230 54.658 -6,53% 129.798 138.406 6,22% 

agost 58.420 54.658 -6,88% 129.832 138.406 6,19% 

setembre 51.248 45.842 -11,79% 109.346 116.082 5,80% 

TOTAL 221.695 250.337 11,44% 590.766 630.898 6,36% 

 CM1 CM2 

maig 27.873 27.485 -1,41% 277.354 199.256 -39,19% 

juny 32.184 35.680 9,80% 359.713 328.208 -9,60% 

juliol 34.025 42.002 18,99% 373.500 369.565 -1,06% 

agost 34.585 44.936 23,04% 371.667 379.519 2,07% 

setembre 26.664 30.385 12,25% 314.642 304.966 -3,17% 

TOTAL 137.922 180.488 23,58% 1.696.876 1.581.514 -7,29% 

 CM3-4 CM7 

maig 156.554 79.359 -97,27% 105.685 136.322 22,47% 

juny 205.914 225.188 8,56% 143.013 181.246 21,09% 

juliol 213.402 232.694 8,29% 151.334 193.696 21,87% 

agost 214.062 232.694 8,01% 153.696 204.088 24,69% 

setembre 178.447 195.163 8,56% 126.104 172.471 26,88% 

TOTAL 968.379 965.098 -0,34% 679.832 887.823 23,43% 
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consum 
estimat 
(kWhe) 

consum 
factura 
(kWhe) error 

consum 
estimat 
(kWhe) 

consum 
factura 
(kWhe) error 

 CM14 Centre Acreditacions 

18.241 19.322 5,60% 22.816 26.790 22,47% 

juny 24.144 18.155 -32,99% 36.789 38.249 21,09% 

juliol 25.077 17.921 -39,93% 40.575 42.815 21,87% 

agost 24.820 17.086 -45,26% 43.281 46.272 24,69% 

setembre 19.221 12.822 -49,91% 30.981 39.085 26,88% 

TOTAL 111.503 85.306 -30,71% 174.441 193.211 23,43% 

 Ed. Capitania Ed. Fòrum 

maig 10.229 12.848 20,39% 138.563 354.159 22,47% 

juny 13.481 19.368 30,40% 177.417 385.912 21,09% 

juliol 13.910 20.014 30,50% 186.324 422.942 21,87% 

agost 13.869 20.014 30,70% 181.048 378.821 24,69% 

setembre 11.632 16.786 30,70% 151.847 356.685 26,88% 

TOTAL 63.121 89.029 29,10% 835.199 1.898.519 23,43% 

 CC 

maig 374.751 738.581 49,26% 

juny 484.578 897.067 45,98% 

juliol 504.667 873.101 42,20% 

agost 499.641 915.485 45,42% 

setembre 419.054 915.486 54,23% 

TOTAL 2.282.691 4.339.720 47,40% 

maig 

Taula G.23 Consum total estimat, dades de Fòrum i relació entre elles de les diferents 
escomeses (kWhe) 

Si s’observa la relació entre les dades de consum de les que es disposa i les estimades es 
pot comprovar que en la meitat de les escomeses analitzades l’error supera el 15%. Malgrat 
això, en les dues que s’observa una quantitat de kWhe més gran sense argumentar és als 
dos grans edificis: l’edifici Fòrum i el Centre de Convencions.  
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Malgrat en l’edifici Fòrum l’error és semblant al d’altres escomeses, el fet que el consum 
elèctric sigui molt més elevat fa que els kWh que difereixen entre el consum estimat i el de 
les dades sigui també més gran.  

En canvi, referent al Centre de Convencions es pot observar que l’error és molt més elevat 
que en els altres casos. Això es degut a que la informació que es disposa d’aquest edifici no 
es gaire detallada. Donat la magnitud d’aquest i la diversitat d’activitats que s’hi realitzaven, 
resulta molt més complicat d’avaluar el consum energètic de totes les activitats que es van 
desenvolupar en aquest. 

A aquestes dades de les diferents escomeses se li han afegit els consum corresponents a 
un mercat que no estava identificat en cap dels esquemes elèctrics (KM3) i el consum dels 
comptadors d’il·luminació pública que tampoc apareixien.  

A la Taula G.24 es poden veure les estimacions de consum d’ambdós elements. 

 Llum 
pública 

KM3 

maig 40.126 7.194,07 

juny 52.338 9.384 

juliol 46.356 9.696 

agost 46.356 9.696 

setembre 44.933 8.341 

TOTAL 230.109 221.645 

Taula G.24 Consum elèctric dels elements no identificats a les escomeses 

A la Taula G.25 es pot veure el consum total de totes les escomeses més aquests elements 
i la comparació amb les dades de que es disposa incloent l’Edifici Fòrum i el Centre de 
Convencions primer i sense incloure’ls després.  

sense CC i Ed. Fòrum amb els comptadors 
inclosos 

amb CC i Ed. Fòrum amb els comptadors 
inclosos 

 
consum 
estimat 
(kWhe) 

dades 
Fòrum 
(kWhe) 

relació 
consum 
estimat 
(kWhe) 

dades Fòrum 
(kWhe) 

relació 

maig 931.883 797.203 -16,89% 1.445.196 1.889.944 23,53% 

juny 1.227.853 1.253.183 2,02% 1.889.849 2.536.162 25,48% 

juliol 1.266.406 1.339.366 5,45% 1.957.397 2.635.409 25,73% 

agost 1.275.442 1.365.268 6,58% 1.956.131 2.659.574 26,45% 
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setembre 1.073.678 1.124.488 4,52% 1.644.579 2.396.659 31,38% 

TOTAL 5.775.262 5.879.507 1,77% 8.893.151 12.117.747 26,61% 

Taula G.25 Consum elèctric total del Fòrum estimat i de les dades i relació entre ells 

Si s’observen els resultats es pot comprovar que el consum elèctric estimat del Fòrum sense 
tenir en compte els dos grans edificis (Centre de Convencions i Edifici Fòrum) presenta un 
error inferior al 3% respecte a les dades de consum de la factura.  

L’únic mes que no s’ajusta tant a les dades és el mes de maig. Aquesta diferència molt 
probablement es deguda a que aquest va ser el primer mes de funcionament d’algunes de 
les activitats o espais podria haver estat inferior al suposat. Al Gràfic G.4 es pot veure 
visualment aquesta semblança. 

sense Ed. Fòrum i CC

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

maig juny juliol agost setembre

kW
h

consum estimat més no inclosos (kWh) dades Fòrum (kWh)
 

Gràfic G.4 Consum elèctric total del Fòrum, excepte Ed. Fòrum i CC, estimat i de les dades  

En canvi, en els dos grans edificis no efímers es pot comprovar que hi ha 3,26 milions de 
kWhe que el seu consum no està justificat. Al Gràfic G.5 es pot observar aquesta diferència. 
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Gràfic G.5 Consum elèctric total del Fòrum estimat i de les dades  

Donada aquesta observació, per assignar els kWh als diferents tipus de consum calculats es 
distingirà segons el consum dels dos gras edificis i de la resta d’escomeses.  

Per a les escomeses exceptuant els dos grans edificis, donat que el consum estimat s’ajusta 
molt bé al real, el consum per usos s’assignarà segons el percentatge de cada ús calculat al 
consum elèctric total del Fòrum normalitzat al consum de les dades de Fòrum.  

Pel que fa al consum de l’edifici Fòrum i del Centre de Convencions, no es seguirà aquesta 
regla d’assignació ja que la diferència entre els kWhe justificables mitjançant les suposicions i 
els de les dades subministrades pel Fòrum és de 3,26 milions de kWh (equivalent a un 27% 
del consum elèctric directe del Fòrum). 

Per tant, en aquests edificis només es nomenaran els usos corresponents als consums de 
climatització, ACS i de les exposicions. Es suposa que aquestes dades són correctes ja que 
són les mateixes suposicions per a tot el Fòrum i, en la resta dels casos, el resultat era 
acceptable. 

Respecte als kWhe restants dels grans edificis fins a arribar al total del consum que no estan 
justificats amb els càlculs es nomenaran com altres ja que donada la seva magnitud l’error 
comès en assignar-los a altres usos fora molt elevat.  

A continuació es presenta el resum final del consum elèctric de les escomeses del Fòrum 
per usos seguint totes les suposicions i assignacions anteriorment esmentades.  
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kWhe 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 7,97E+04 2,08E+05 1,37E+05 4,88E+05 

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 

5,51E+03 3,38E+03 

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 

agost 8,63E+05 6,14E+05 2,66E+06 

Taula G.26 Consum elèctric total de les escomeses del Fòrum en kWhe 
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