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H Càlculs del consum dels vehicles 

A continuació es detallen les suposicions realitzades per als càlculs de consum i/o les fonts 
d’on s’ha extret els consums dels diferents mitjans de transport que es poden veure a la 
Taula H.1. 

vehicle Consum 
(MJt.eq./passatger·km) 

Cotxe 2,04 

Motocicleta 1 

Autobús urbà 0,58 

Metro 1,35 

Tramvia 0,56 

Tren 1,72 

Tren rodalies 0,91 

Autocar 0,24 

Avió 2,89 

Golondrina 28,56 

Vehicles elèctrics (Flota Fòrum) 1,87 

Toyota Prius (Flota Fòrum) 1,41 

Toyota Previa (Flota Fòrum) 2,13 

Renault Scenic (Flota Fòrum) 1,75 

Trenets (Flota Fòrum) 0,14 

Taula H.1 Consum dels vehicles implicats al Fòrum 

El consum del cotxe s’ha expressat en MJ/km i correspon a un consum mitjà de 7,00 l/100 
km. P.C.I.= 10300 kcal/kg (mitjà aproximat entre gasolina i gas-oil). El càlcul s’especifica a 
continuació: 

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =

⇒
⋅

3
l 0,8 kg 10300 kcal 4,18 kJ 1 MJ MJ7,00 2,41

100 km 1 l 1 kg 1 kcal km10  kJ

MJsi suposem un ompliment mig de 1,18 passatgers  2,04
pas km
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L’ompliment mitjà correspon a la dada que indica l’enquesta mobilitat en dia feiner realitzada 
per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona TMB (ref. [2]). Per al càlcul del 
consum degut al transport en cotxe pels visitants, en la majoria dels casos, el càlcul s’ha 
realitzat amb la dada de consum per quilòmetre ja que, de l’enquesta, es disposa del 
nombre exacte de persones al vehicle.  

En referència a l’opció altres privats que surt als resultats de la mobilitat dels treballadors, 
s’ha suposat el mateix consum que els cotxes.  

A la Taula H.2 es poden veure els consums en MJ/viatger·km del bus urbà, tren rodalies, 
avió, ciclomotor i tren.    

Mitjà de transport Consum (MJ/viatger·km) 

Bus urbà 0,58 

Tren rodalies 0,35* 

Avió 2,89 

Ciclomotor 1 

Tren 0,66* 

Font: Ajuntament de Barcelona (ref. [5]) 

* Consum en MJ elèctrics. Per passar-ho a la taula de consums (¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.) s’ha multiplicar per 2,6 per tenir el resultat en MJ tèrmics equivalents  

Taula H.2 Consums del bus urbà, trens, avió i ciclomotor 

El consum dels autocars s’ha calculat suposant un consum mitjà de 27,00 l/100 km (P.C.I.= 
10200 kcal/kg, gas-oil) segons dades de consum de l’autocar Mercedes Travego 
subministrades per la companyia.  

A continuació es pot veure el càlcul del consum: 

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =

⇒
⋅

3
l 0,84 kg 10200 kcal 4,18 kJ 1 MJ MJ27,00 9,67

100 km 1 l 1 kg 1 kcal km10  kJ

MJsuposem un ompliment mig de 40 passatgers  0,24
pas. km

          

El consum del metro ha estat subministrat directament pel departament del metro de 
Barcelona de Transports Metropolitans de Barcelona www.tmb.net). Aquest correspon a:  

 

http://www.tmb.net/
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 Consum metro degut a la tracció = 0,108 kWh/passatger·km 

 Consum metro degut a la il·luminació = 0,036 kWh/passatger·km 

 Consum total del metro = 0,144 kWh/passatger·km 

Per tant, el consum en MJ tèrmics equivalents del metro correspon a: 

⋅ ⋅ =
⋅ ⋅

e t

e

3,6 MJ 2,6 MJkWh MJ0,144 1,35 
pas km 1 kWh 1 MJ pas km

 

Pel que fa al tramvia, el consum s’ha calculat a partir de les següents dades subministrades 
per l’empresa que gestiona els tramvies de Barcelona, TRAMBAIX UTE- TRAMBESÒS UTE 
(http://www.trambcn.com): 

 consum específic 1 tramvia = 100 Wh/ton·km 

 pes tramvia = 40 ton 

A més, s’han realitzat les següents suposicions:  

ocupació mitja = 80 persones 

pes mit jà per passatger= 70 kg   

Per tant,  

+ ⋅
⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅

⋅

3

ton(40 ton 0,070 80 pers.)
Wh 1 viatge 1 kWh kWhpers.100 0,06

ton km 1 viatge 80 pas. pas. km10  Wh

MJque equivalen a: 0,56
pas km

=
        

Referent al consum degut a les golondrines, aquest s’ha calculat amb les dades de gas-oil 
exactes que es van consumir degut als desplaçaments realitzats per aquest mitjà. Aquestes 
dades han estat subministrades per l’empresa que gestiona les golondrines, Sirenas, S.A. 
(www.lasgolondrinas.com). 

En aquest cas s’ha tingut en compte l’ompliment real de les golondrines aprofitant que es 
disposava de la dada de passatgers a partir de les enquestes de visitants i que aquests 
viatges eren exclusius per l’esdeveniment, és a dir, que només hi portaven passatgers que 
es dirigien al Fòrum. 

 Recorregut per les golondrines fins al Fòrum (anada i tornada) = 20 milles 

 

http://www.trambcn.com/
http://www.lasgolondrinas.com/
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 Freqüència = 8 viatges/dia 

 Consum total de gas-oil = 118.439 l 

Amb aquestes dades es calcula el consum per quilòmetre com: 

⋅ ⋅ =
118439 l 1 viatge 1 milla l3,07

1200 viatges 20 milles 1,609 km km
 

Per calcular el consum per passatger s’ha extrapolat el nombre de visitants que van anar en 
golondrina al Fòrum a partir del resultat de les enquestes. Els visitants totals en golondrina 
són 4615, per tant, el consum per passatger és de 25,66 l.  

Es pot observar que el consum per passatger és molt elevada. Aquest fet és degut a que les 
golondrines era un servei contractat que havia de sortir cada hora encara que no tinguessin 
passatgers per omplir-la i el viatge no fos ni ambiental ni econòmicament rentable.  

El combustible que utilitzen és gas-oil (P.C.I.= 10200 kcal/kg). Per tant, 

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =3
118439 l 0,84 kg 10200 kcal 4,18 kJ 1 MJ MJ919,14

4615 passatgers 1 l 1 kg 1 kcal pas.10  kJ
 

Suposant que per cada viatge realitzat es fa l’anada i la tornada, cada viatge implica 32,18 

km i per tant, 
⋅

MJ28,56
pas km

  

Referent al consum dels cotxes amb ús de combustible de la flota Fòrum es disposa de la 
dada del consum total exacte de combustible. S’ha calculat el consum unitari per tal de 
poder realitzar la posterior comparació amb altres mitjans de transport.  

Malgrat es disposa dels quilòmetres recorreguts per cada vehicle no s’ha utilitzat aquesta 
dada per al càlcul del consum unitari per manca de fiabilitat.  

A la Taula H.3 es poden veure les dades dels quilòmetres recorreguts i consum de 
combustible per cada vehicle segons les dades del Fòrum. En calcular el consum unitari 
d’aquests vehicles (l/100 km) s’obté un consum que dista molt del consum establert per la 
“Guia de Vehicles de Turisme nous amb indicació de consums d'energia i emissions de CO2” 
(ref. [3]).  

Al Gràfic H.1 es pot veure la diferència entre el consum obtingut a partir de les dades del 
Fòrum i el que indica l’ICAEN (ref. [3]).  
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VEHICLE PRIUS 

  
recorregut 

(km) 
gasolina 

95 (l) 
consum (l/100 

km) 
consum segons ICAEN 

(l/100 km) 

maig 5.570 1.291 23,18 5,1 

juny 13.146 1.024 7,79 5,1 

juliol 11.214 669 5,97 5,1 

agost 8.599 962 11,19 5,1 

setembre 13.724 971 7,08 5,1 

TOTAL 52.253 4.917 9,41 5,1 

VEHICLE PREVIA 

  
recorregut 

(km) 
BDP10 (l) 

consum (l/100 
km) 

consum segons ICAEN 
(l/100 km) 

maig 16.709 2.235 13,38 7,2 

juny 39.437 3.547 8,99 7,2 

juliol 33.641 3.624 10,77 7,2 

agost 25.769 3.905 15,15 7,2 

setembre 41.173 3.561 8,65 7,2 

TOTAL 156.729 16.872 10,77 7,2 

VEHICLE SCENIC 

 
recorregut 

(km) 
BDP10 (l) 

consum (l/100 
km) 

consum segons ICAEN 
(l/100 km) 

maig 1.720 344 20,00 5,9 

juny 723 175 24,20 5,9 

juliol 750 200 26,67 5,9 

agost 850 215 25,29 5,9 

setembre 180 100 55,56 5,9 

TOTAL 4.223 1.034 24,48 5,9 

Font: Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona 2004  

Taula H.3 Quilòmetres recorreguts pels vehicles de la flota Fòrum segons dades de Fòrum 
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Gràfic H.1 Consum en l/100 km dels vehicles de la flota Fòrum 

De l’observació del Gràfic H.1 es comprova que hi ha alguna dada (o bé els quilòmetres 
recorreguts o bé el consum) que no és correcta. Segons l’informe final presentat per les 
universitats (ref. [4]) aquesta diferència pot ser deguda a que els vehicles van realitzar 
quilòmetres amb combustible comptabilitzat al Fòrum i aquests no van ser imputats perquè 
la seva finalitat no ho requeria.  

S’ha optat per agafar com a vàlida la dada de consum total ja que aquest és el combustible 
que Fòrum va consumir independentment de la finalitat a la que fos destinat l’ús del vehicle.  

El poder calorífic emprat per al càlcul depèn del combustible que es va utilitzar al Fòrum per 
a cadascun d’aquests. A la Taula H.4 es pot observar el consum mitjà suposat i el P.C.I. 
utilitzat per a cadascun dels vehicles.  

Vehicle 
Consum 
(l/100 km) 

Combustible P.C.I. (kcal/kg) 
Consum 
(MJ/km) 

Consum 
(MJ/pas·km1) 

Toyota Prius 5,1 
Gasolina 95 
sense plom 

10.400 1,66 1,41 

Toyota Previa 7,2 
Biodièsel 
BDP10 

9.500 2,52 2,13 

Renault 
Scenic 

5,9 
Biodièsel 
BDP10 

9.500 2,06 1,75 

1 Ocupació dels vehicles mitjana segons l’enquesta de mobilitat (ref. [2]): 1,18 passatgers  

Taula H.4 Consum i P.C.I. dels diferents cotxes 

 



Eficiència energètica en grans esdeveniments                                                                                                             Pàg. 15 

 

En relació amb el trenet es disposa de la dada de consum i d’una estimació dels 
quilòmetres recorreguts a partir de les següents dades subministrades pel Fòrum: 

 Mitjana: 4,2 trenets cada 15 minuts 

 Recorregut de cada viatge: 3,5 km 

 14 h de funcionament durant 141 dies  

També es disposa de les dades d’ompliment diàries d’aquests trenets. La mitjana 
d’ompliment va ser d’un 78,98%. Es suposa que la capacitat de cada tren era de 50 
passatgers per tant, cada viatge portava de mitjana 39 passatgers.  

Amb aquestes dades s’ha calculat el consum en MJ i MJ/pas·km tenint en compte que el 
combustible que van utilitzar va ser BDP10 (P.C.I.= 9500 kcal/kg,  ρ = 0.88kg/l). 

A la Taula H.5 es pot veure el consum mensual d’aquest i els quilòmetres. 

trenets TOTAL (km) 
Consum   
(l BDP10) 

Consum 
unitari 
(l/100 km) 

Consum (MJ) 

maig 18.934 3.169 17 1,E+05 

juny 24.696 3.724 15 1,E+05 

juliol 25.519 3.816 15 1,E+05 

agost 25.519 3.816 15 1,E+05 

setembre 21.403 3.251 15 1,E+05 

TOTAL 116.071 17.776 15 6,E+05 

Taula H.5 Consum i recorregut dels trenets 

Finalment, per als cotxes elèctrics es disposa dels serveis realitzats i dels minuts utilitzats 
diaris i també del consum exacte d’electricitat i recorregut dels vehicles. Malgrat això, no 
s’han utilitzat les dades de consum i recorregut ja que el consum mig en kWh/km no és 
coherent amb el consum que tenen els cotxes elèctrics segons dades de la bibliografia.  

A la Taula H.6 es poden veure les dades de consum i recorregut mensuals dels vehicles 
elèctrics de les que es disposa i el consum mitjà que implica.  
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Mes 
Consum 

(kWh/mes) 
Recorregut 
(km/mes) 

Consum mitjà 
(kWh/km) 

Maig 79,75 1.328,88 0,06 

Juny 108,90 1.814,36 0,06 

Juliol 162,70 2.817,50 0,06 

Agost 227,07 3.792,00 0,06 

Setembre 80,90 1.839,30 0,04 

TOTAL  659,32 10.424,14 0,06 

Font: Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona 2004 

Taula H.6 Recorregut i consum dels vehicles elèctrics (dades Fòrum) 

El consum mig d’un cotxe elèctric és d’uns 0,22 kWh/km1. Malgrat els vehicles Fòrum eren 
una mica més petits que un cotxe, el seu consum no pot ser només de 0,06 kWh/km. Per 
tant, el consum s’ha calculat realitzant suposicions a partir de característiques dels vehicles 
elèctrics semblants als del Fòrum.  

Les suposicions realitzades són les següents2: 

 Autonomia = 70 km 

 Velocitat  mitja = 20 km/h 

 Potència de càrrega = 1,5 kW 

 Temps de càrrega = 8 h 

Amb aquestes dades s’ha calculat el consum diari com: 

⋅ ⋅ =

⋅
⋅

1 h 60 min60 km autonomia  180 min autonomia
20 km 1 h

dia 9 de maig van funcionar 1460 min per tant,
1460 1,5 kW 8 hconsum dia = carregues = 97,33 kWh
180 1 carrega

  

                                                 
1 Segons l’estudi “Promoción del vehículo eléctrico” realitzat per l’IDAE (ref. [6]) 
2 Dades de IDAE (ref. [6]) 
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Amb aquestes suposicions el consum mitjà per als vehicles elèctrics del Fòrum és de 0,2 
kWh/km. Aquest valor ja s’ajusta més als valors trobats a la bibliografia en referència a 
aquests vehicles, per tant, s’utilitzaran aquestes dades de consum.  

Aquest consum equival a 
⋅

MJ1,87
pas km

 suposant que la ocupació d’aquests vehicles 

mitjana va ser d’un passatger (dada extreta de la observació personal d’aquests vehicles 
duta a terme durant el desenvolupament de l’activitat). 
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I Xarxa de Heating and Cooling del Fòrum 
(Districlima)  

I.1 Què es el Districlima? 

Districlima és una societat encarregada de la producció i distribució de calor i fred per a 
climatització i aigua calenta sanitària d’alguns espais propers al recinte Fòrum. Entre 
aquests, estan els diferents edificis del recinte Fòrum esmentats en els apartats anteriors.  

La planta consumeix 2600 MWh en calor i 13300 MWh en fred per produir aigua calenta a 
90ºC i aigua freda a 5.5ºC.  

A partir de vapor d’aigua a 8 bar de pressió, la planta genera aigua freda a 5ºC i aigua 
calenta a 90ºC. El vapor d’aigua s’obté de la planta TERSA (Tractament i Selecció de 
Residus). TERSA és la planta incineradora situada al costat del Districlima. Districlima 
també disposa d’una caldera de gas natural que genera vapor en les mateixes condicions 
per quan l’empresa TERSA efectua una parada o té alguna incidència. 

L’aigua freda i calenta es distribueix als edificis corresponents en els que hi ha instal·lats els 
bescanviadors necessaris. El circuit d’aquesta aigua és tancat per tant, retorna al Districlima 
per reaprofitar-la. A cadascun dels edificis que es subministra aigua hi ha captadors de fred i 
calor per controlar el consum. Per realitzar la facturació es mesura la temperatura d’entrada i 
sortida de l’aigua i el cabal vehiculat.  

A la Figura I.1 es pot veure l’esquema de funcionament d’aquesta xarxa de subministrament. 
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Font: Grup de Gestors Energètics (ref. [7]) 

Red Eléctrica

TERSA

Red de Gas Natural

CENTRAL
GENERACIÓN

Edificios Forum 2004

Edificios Forum 2004

Suministro de electricidad
equipos convencionales y
auxiliares

Suministro de gas para
calderas convencionales

Suministro de agua fría
(5ºC para climatización
de edificios

Suministro de agua caliente
(90ºC) para la calefacción de
los edificios

Retorno de agua caliente a
60ºC después de aprovechar
térmicamente en edificios

Retorno de agua fría a
5ºC después de aprovechar
térmicamente en edificios

Retorno de agua de mar hacia la
recogida de pluviales de CLABSA
después de aprovechar en la central
su capacidad de refrigeración

Impulsión de agua de mar
para la refrigeración de
equipos en la central

Suministro de vapor a 8barg
para la generación de calor y
frío en l a central de generación

Retorno de condensados a
TERSA después de
aprovechar la energía térmica

Figura I.1 Esquema de la xarxa de Heating and Cooling  

El circuit d’aigua calenta es genera a partir de les 30 Tn/h de vapor a 8 bar que arriba de 
TERSA o de la caldera. A la Figura I.2 i a la Figura I.3 es poden veure els esquemes dels 
circuits de generació d’aigua calenta mitjançant el vapor procedent de TERSA o de la 
caldera respectivament. 
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Font: Grup de Gestors Energètics (ref. [7]) 

Figura I.2 Esquema del circuit de generació d’aigua calenta del Districlima mitjançant vapor 
procedent de TERSA 

 

Font: Grup de Gestors Energètics (ref. [7]) 

Figura I.3 Esquema del circuit de generació d’aigua calenta del Districlima mitjançant vapor 
procedent de la caldera 
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El vapor s’introdueix en tres bescanviadors tubulars de 5000 kW cadascun. El vapor cedeix 
calor a l’aigua de retorn del circuit d’aigua calenta que està a uns 60ºC i l’escalfa fins a 95ºC. 
Aquesta darrera és impulsada cap a la xarxa per dues bombes de 90 kW. 

El circuit d’aigua freda està format per dues màquines d’absorció que generen aigua freda a 
partir del vapor generat per TERSA o per la caldera de Districlima,  i de dues màquines de 
fred centrífugues que serveixen de suport quan la demanda de la xarxa és màxima. A la 
Figura I.4 es pot veure l’esquema del circuit de generació d’aigua freda. 

 

Font: Grup de Gestors Energètics (ref. [7]) 

Figura I.4 Esquema del circuit de generació d’aigua freda del Districlima  

Per refrigerar les màquines d’absorció i de fred s’utilitza un circuit d’aigua que es refreda 
amb aigua de mar. Es capten uns 5000 m3/h a una temperatura màxima de 28ºC. Dos tubs 
porten l’aigua fins a uns bescanviadors que refreden l’aigua de refrigeració que arriba de les 
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màquines d’absorció i/o de fred a uns 38ºC. L’aigua és refredada als bescanviadors fins a 
30ºC i es retorna a les màquines mitjançant tres bombes de 200 kW cadascuna.  

L’aigua refredada a 5ºC és bombejada per dues bombes de 560 kW cadascuna cap a la 
xarxa de distribució.  

I.2 Càlcul del consum energètic d’energia primària del 
Districlima 

Per calcular el consum energètic del Districlima d’energia primària es disposa dels consums 
de la planta del Districlima i de la generació de fred i calor de l’any 2004. A la Taula I.1 es 
detallen aquests consums.  

Tipus d’energia consumida Quantitat 

Electricitat (MWhe) 3.500 

Gas natural (MWht) 4.200 

Vapor procedent incineradora (MWh) 19.600 

Producció calor (MWh) 5.800 

Producció fred (MWh) 16.500 

Font: ELYO-IBERICA (empresa que va realitzar i que controla el Districlima) 

Taula I.1 Consums energètics de la planta dels Districlima 

Referent al vapor consumit procedent de la incineradora, el consum energètic d’energia 
primària per a la producció d’aquest vapor s’ha assignat totalment a la crema de residus i, 
per tant, no s’ha comptabilitzat en el Districlima.  

Aquesta suposició es basa en que la finalitat de la incineradora no és produir vapor si no 
cremar residus, de fet, aquesta existia molt anteriorment al Districlima i encara que el 
Districlima no estigui en funcionament, la incineradora continua funcionant.  

Per tant, l’energia primària consumida pel Districlima s’ha calculat com els MWhe 
d’electricitat per 2,6 (per fer l’equivalència a MWht.eq.) més els MWht de gas natural entre els 
MWh totals generats el 2004. A la Taula I.2 es mostren els resultats. 
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 MWhe MWht MJ t.eq. 
MJ t. eq./MWh 

Districlima 

electricitat 3,50E+03 9,10E+03 3,28E+07 1,47E+03 

gas natural  4,20E+03 1,51E+07 6,78E+02 

TOTAL   4,79E+07 2,15E+03 

Taula I.2 Consum d’energia primària de la planta Districlima 
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J Càlculs del consum associat a la utilització de 
materials 

A) MATERIALS EMPRATS EN LA CONSTRUCCIÓ 

 Materials per a les construccions permanents 

Per calcular el consum d’aquests materials s’ha estimat el consum energètic associat a la 
construcció de l’Edifici Fòrum i, en funció dels metres construïts de la resta d’edificis, s’ha 
calculat el consum total. 

Segons la revista L’Informatiu del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de 
Barcelona(ref. [34]) a l’edifici Fòrum a l’estructura i paviments es van utilitzar 50.700 m3 de 
formigó, 9.272 Tn d’acer entre d’altres materials i l’edifici té 5.675 m2 de finestres. 

Per estimar el consum energètic dels diferents materials esmentats emprats en la 
construcció s’han comparat dades de diferents fonts. A la Taula J.1 es presenten els 
consums dels diferents materials distingint si són reciclats o purs.  

 Consum 
energètic 
(MJ/kg) 

Formigó 2,0 

Formigó 8% formigó reciclat 1,7 

Acer 32,0 

Acer reciclat 10,0 

Vidre 20,0 

Vidre reciclat 4,0 

Fonts: Cuchí, A., López, I. (ref. [35]); Milne, G. (ref. [36]); Alcorn, A. (ref. [37]); Glover, J. (ref. [38]); Choate, A.,  
Ferland, H. (ref. [39]); University of Portsmouth (ref. [40]). 

Observació: Aquesta energia pot variar una mica en funció del lloc on es produeixi i posteriorment es consumeixi 
el material degut al transport, en funció del tipus d’energia consumit en la seva producció, la quantitat de material 
reciclat que conté,... És per això que totes les fonts coincideixen en esmentar que aquests factors són orientatius 
sobre l’ordre de magnitud però no es poden agafar com a nombre exacte. 

Taula J.1  Consum energètic de materials constructius 
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Sobre la procedència dels materials s’ha suposat que un 5% de l’acer i del vidre eren 
reciclats. Referent al formigó, s’ha suposat que tot era pur ja que actualment a Catalunya no 
s’utilitza formigó reciclat3.  

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

Referent al reciclatge dels materials un cop enderrocat l’edifici s’ha suposat que d’aquí 100 
anys (en finalitzar la vida útil de l’edifici) un 75% d’aquests es reciclaran. 

A la Taula J.2 es presenten els resultats obtinguts. 

 formigó acer vidre 
TOTAL ED. 
FÒRUM 

m3 50.700 - 341  

Tn - 9.272 -  

m2 - - 5.675  

kg/m3 2.200 7.850 2.600  

MJ/kg 2 32 20  

MJ material 2,23E+08 2,82E+08 1,68E+07  

consum%material 
reciclat 85% 31% 20%  

% ús materials 
reciclats suposat 0% 5% 5%  

MJ consumits 
materials reciclats 0,00E+00 4,64E+06 1,77E+05  

MJ construcció 2,23E+08 2,87E+08 1,70E+07  

% reciclatge materials 
suposat 75% 75% 75%  

MJ estalviats pel 
reciclatge 2,51E+07 1,42E+08 9,96E+06  

MJ totals 1,98E+08 1,45E+08 7,04E+06 3,50E+08 

MJ assignats Fòrum 7,64E+05 5,59E+05 2,72E+04 1,35E+06 

Taula J.2 Consum energètic dels materials de la construcció de l’edifici Fòrum 

                                                 

3 Segons l’Agenda de la Construcció Sostenible (ref. [47]) 
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A partir dels m2 construïts de la resta dels edificis del Fòrum s’ha calculat el seu impacte 
suposant el mateix impacte per m2 que per a l’Edifici Fòrum. A la Taula J.3 es mostren els 
m2 construïts dels diferents edificis i el seu impacte. 

 m2 
MJ 

construcció 

MJ 
assignats al 

Fòrum 

Ed. Fòrum 46.671 3,50E+08 1,35E+06 

CC 1 30.711 2,30E+08 8,88E+05 

Altres 2 25.000 2,85E+08 1,10E+06 

TOTAL 102.382 8,64E+08 3,34E+06 

Font: 1Extreta a partir dels plànols del Centre de Convencions (Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona 
2004) 

2  www.barcelona2004.org i  estimacions sobre el recinte 

Taula J.3 Consum energètic dels materials de la construcció dels edificis del Fòrum 

Pel que fa a les grans esplanades, aquestes estan formades bàsicament per formigó. El seu 
consum energètic s’ha estimat en funció dels m2 de superfície tenint en compte un gruix de 
formigó de 40 cm.  

L’assignació del consum al Fòrum s’ha realitzat de la mateixa manera que per al cas 
anterior. El temps de vida útil estimat per aquestes ha estat també de 100 anys. A la Taula 
J.4 es presenten els resultats obtinguts. 

 ha. 
kg 

formigó 
MJ 

construcció 

% 
reciclatge 

després ús 

MJ estalvi 
reciclatge 

MJ totals 
MJ 

assignats 
Fòrum 

Parc 
Auditoris 4 3,52E+07 7,04E+07 75,0% 7,95E+06 6,24E+07 2,41E+05 

Plaça 15 1,32E+08 2,64E+08 75,0% 2,98E+07 2,34E+08 9,05E+05 

Port 31 2,74E+08 5,47E+08 75,0% 6,18E+07 4,86E+08 1,88E+06 

Accessos 2 1,76E+07 3,52E+07 75,0% 3,98E+06 3,12E+07 1,21E+05 

TOTAL   9,17E+08   8,13E+08 3,14E+06 

Font: 1www.barcelona2004.org  

Taula J.4 Consum energètic dels materials constructius de les esplanades del recinte Fòrum 

A l’arxiu digital Annex_càlculs_consum_materials.xls es presenten tots els càlculs realitzats.  

 

http://www.barcelona2004.org/
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 Materials per a les construccions efímeres 

Respecte als materials emprats en les construccions efímeres s’han comptabilitzat dos dels 
materials més significatius emprats al Fòrum amb la finalitat de comprovar si el seu impacte 
és o no significatiu per a l’objectiu del projecte. Els materials considerats són la fusta dels 
establiments alimentaris i l’alumini dels vestuaris, mòduls sanitaris,... del recinte.  

Per estimar la quantitat de fusta emprada als establiments alimentaris s’ha suposat que 
cadascun dels quioscos de fusta petits tenia una superfície aproximada de 100 m2 de fusta i 
que el gruix d’aquesta era de 5 cm.  

Al Fòrum hi havia un total de 20 establiments alimentaris 10 dels quals eren de les mides 
esmentades (els KP, KF i KM), 6 eren el doble dels anteriors (KD) i els 4 restants eren 
mercats (M). Dels mercats 1 no entra en aquestes construccions ja que estava ubicat a 
l’interior d’un edifici (M2); dels restants un era com 8 quioscos petits (M1) i els altres dos (M3 
i M4) com 4 quioscos petits.  

Totes aquestes suposicions s’han realitzat en funció del coneixement del recinte. 

Referent a la fusta, segons Glover, J. (ref. [38]), l’energia necessària per la producció d’un 
quilo de fusta és de 10 MJ i la seva densitat és de 600 kg/m3. S’ha suposat que un 60% 
d’aquesta es reciclcarà.  

Segons Karolides, A. (ref. [41]), l’ús de fusta reciclada té un consum energètic de 2 MJ/kg. 
Malgrat això, cal tenir en compte que actualment el reciclatge de la fusta per a la seva 
posterior reutilització és encara complicat i generalment, el seu destí si es separa un cop 
finalitzat el seu cicle de vida és cap a una planta de tractament dels residus orgànics 
(valorització com a compostatge o per a la generació de biogàs).  

Per tant, tenint en compte les possibilitats de la fusta com a residu orgànic o com a material 
reciclat s’ha suposat un estalvi energètic d’un 30%.  

Finalment, referent al seu ús un cop finalitzat el Fòrum, aquests establiments van ser 
subhastats i, per tant, es suposa que encara s’estan utilitzant. El temps de vida estimat per 
aquestes construccions és de 10 anys. D’aquests 10 anys, s’han assignat al Fòrum els 141 
dies corresponents a la durada de l’esdeveniment. S’ha suposat que d’aquí 10 anys un 60% 
de la fusta es reciclarà. 

Pel que fa a l’alumini, s’ha estimat la quantitat existent a les construccions efímeres del 
recinte. Els elements que tenien una quantitat d’alumini significativa eren els vestuaris i els 
mòduls sanitaris.  
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Referent a l’alumini dels habitacles, en funció del coneixement del territori, s’ha suposat que 
aquests tenien 5 cares de 4 m2 cadascuna d’alumini i 2 cm de gruix. En tot el recinte hi havia 
aproximadament 100 habitacles d’aquest tipus. 

Per a l’alumini s’ha suposat que un 30% d’aquest era reciclat4 i que un cop utilitzat un 80% 
d’aquest es reciclarà. El consum energètic de la producció d’alumini és de 170 MJ/kg 
(obtingut a partir de la comparació de diverses fonts: : Cuchí, A., López, I. (ref. [35]); Milne, 
G. (ref. [36]); Alcorn, A. (ref. [37]); Glover, J. (ref. [38]); Choate, A.,  Ferland, H. (ref. [39]); 
University of Portsmouth (ref. [40])). 

Segons Milne, G. (ref. [36]), el consum energètic de l’alumini reciclat és un 5% del consum 
que té l’alumini pur.  

Aquests elements també van ser subhastats en finalitzar el Fòrum i, per tant, es suposa que 
encara s’estan utilitzant. El temps de vida estimat per aquestes construccions és de 15 anys. 
D’aquests 15 anys, s’han assignat al Fòrum els 141 dies corresponents a la durada de 
l’esdeveniment. 

Amb totes aquestes suposicions s’ha estimat el consum energètic associat al Fòrum per 
aquests elements. A la Taula J.5 es poden veure els resultats obtinguts. 

 fusta alumini TOTAL 

m3 190 40  

kg/m3 600 2.700  

MJ/kg 10 170  

MJ material  1,14E+06 1,84E+07  

% estalvi ús materials 
reciclats 

30% 95%  

% ús suposat - 30%  

MJ estalviats ús 
materials reciclats 

0,00E+00 5,23E+06  

MJ producció 1,14E+06 2,36E+07  

%reciclatge materials 
suposat al final 

60% 80%  

                                                 

4 Segons el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya (ref. [34]), a l’any 2.004 
aproximadament un 30% de l’alumini que s’utilitza en la construcció és reciclat. 
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 fusta alumini TOTAL 

MJ estalviats 
reciclatge 

2,05E+05 1,40E+07  

MJ construcció 9,35E+05 9,64E+06  

MJ assignats Fòrum 3,61E+04 2,48E+05 2,84E+05 

Taula J.5 Consum energètic associat al consum de fusta dels establiments alimentaris del 
Fòrum  

A l’arxiu digital Annex_càlculs_consum_materials.xls es presenten tots els càlculs realitzats.  

B) ALTRES TIPUS DE MATERIALS 

 Materials fungibles 

Per estimar el consum associat al consum de materials fungibles al Fòrum es disposa de la 
taula de residus generats durant l’activitat. A continuació es presenta aquesta taula. 
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10/05-16/05 3.660 0 0 5.400 8.320 680 3.540 1.680 0 

17/05-23/05 4.180 0 0 5.960 13.800 9.600 8.600 4.280 80 

24/05-30/05 4.940 0 0 6.520 17.780 8.680 1.980 3.800 320 

31/05-06/06 5.420 0 0 7.220 17.300 6.840 4.640 0 750 

0706-13/06 5.640 0 2.380 6.420 16.700 0 1.260 8.120 0 

14/06-20/06 6.720 5.610 0 7.300 14.380 13.780 3.260 0 640 

21/06-27/06 4.460 0 0 6.280 17.400 4.560 1.660 8.980 360 

28/06-04/07 3.600 4.800 0 6.100 16.980 3.980 1.160 4.440 440 

05/07-11/07 8.480 0 3.940 6.840 14.160 2.760 1.320 3.920 740 

12/07-18/07 7.340 0 0 4.820 15.300 8.540 8.240 5.420 0 

19/07-25/07 2.840 5.200 440 6.420 12.620 0 2.960 3.160 1.290 

26/07-01/08 7.660 0 0 4.580 13.040 6.020 1.240 3.840 460 

02/08-08/08 5.120 0 0 3.800 11.600 3.200 0 4.080 1.450 

09/08-15/08 10.040 0 0 7.240 17.400 0 1.700 6.560 600 

16/08-22/08 8.160 4.820 1.220 10.020 8.480 0 1.960 6.800 0 

23/08-29/08 5.820 0 0 8.380 1.880 4.740 0 4.340 700 
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30/08-05/09 8.140 0 0 6.480 14.420 8.960 1.720 5.420 1.200 

06/09-12/09 5.860 0 1.500 9.080 12.700 0 0 5.220 400 

13/09-19/09 8.580 5.080 0 9.920 13.760 21.180 0 7.520 360 

20/09-26/09 5.280 0 0 6.040 14.680 11.280 4.680 0 440 

27/09-3/10 6.940 2.700 0 9.160 0 20.360 3.640 0 1.640 

TOTAL 128.880 28.210 9.480 143.980 272.700 135.160 53.560 87.580 11.870 

Font: Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona 2004 

Taula J.6 Residus generats al Fòrum per tipus (kg) 

Per estimar el contingut de cadascuna de les fraccions s’han realitzat les suposicions que es 
detallen a continuació: 

- Fracció paper: s’ha suposat que està composta de 66,28% de paper5 

- Fracció vidre: s’ha suposat que està composta 40,52% de vidre6 

- Fracció envasos: La composició de la fracció d’envasos suposada es pot veure a la 
Taula J.7. Donat que la fracció de resta és semblant a la calculada a partir dels 
resultats de la qualitat de les fraccions dels bujols del Fòrum de l’informe final de la 
Gestió Ambiental del Fòrum (ref. [4]), s’ha suposat que el repartiment entre l’alumini i 
el plàstic és el de l’esmentada taula.  

Les dades corresponen a un estudi de la composició dels contenidors d’envasos 
lleugers que arriba a les plantes de triatge de Viladecans i Constantí de l’estiu 2.005 
que està realitzant la UPC per l’Agència Metropolitana de Residus. Aquestes dades 
han estat fruit d’una conversa amb Dolors Alvarez (UPC) ja que el report de l’estudi 
encara no està publicat.  

                                                 
5 Dada calculada a partir dels resultats de la qualitat de les fraccions dels bujols del Fòrum de l’informe 
final de la Gestió Ambiental del Fòrum (ref. [4]) 
6 Dada calculada a partir dels resultats de la qualitat de les fraccions dels bujols del Fòrum de l’informe 
final de la Gestió Ambiental del Fòrum (ref. [4]) 
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- Fracció orgànica: La composició de la fracció orgànica suposada es pot veure a la 
Taula J.8. Les dades corresponen a un estudi de la composició de la fracció orgànica 
municipal de Barcelona realitzat per Alvarez, D. (UPC) durant la tardor del 2.004.  

- Fracció rebuig: A la taula de residus generats (Taula J.6) es distingeix entre dos tipus 
de rebuig: rebuig ECOPARC i rebuig Viladecans. Malgrat la inexistència d’una planta 
de tractament del rebuig a Viladecans, s’ha suposat que ambdues fraccions 
corresponen a sortida de rebuig del Fòrum ja que no es disposa de més informació 
per saber que és. La composició de la fracció de rebuig es pot veure a la Taula J.9. 
Les dades corresponen a la fracció de rebuig del municipi de Barcelona de l’any 
2.003 i han estat subministrades per Alvarez, D. (UPC).  

- Papereres: s’ha suposat que la seva composició és la mateixa que la de la fracció de 
rebuig. 

- Voluminosos: la seva composició pot variar molt en funció de l’activitat, indústria,…i 
el lloc on es realitzi la recollida. Pels voluminosos hi ha dos circuits de tractament: els 
que són recollits per alguna ONG, associació de reinserció de toxicomans o 
presoners,... i els que van a parar a la deixalleria. 

Pel primer circuit els residus són reparats i revenuts i, per tant, reutilitzats. Els que 
van a la deixalleria municipal si aquesta disposa de desballestament (separació dels 
diferents materials que formen part del voluminós) s’intenta recuperar i dur a 
reciclatge els materials que el componen. En cas de que no en tingui, el voluminós 
va a parar a abocador.  

Donat que no es disposa de cap tipus de dada sobre la composició ni el destí dels 
voluminosos s’ha suposat que tots aquests van anar a parar a la deixalleria ja que no 
es coneix que cap associació fes recollida de residus pel Fòrum.  

La composició estimada per aquests és d’un 40% era plàstic, un altre 40% era cartró 
i la resta una composició de petites fraccions. Aquesta suposició s’ha realitzat 
qualitativament en funció de la brossa de gran volum observada en diferents 
magatzems del recinte. S’ha suposat que tant el plàstic com el cartró es van destinar 
a reciclatge. 

 envasos 

plàstic 30,98% 

alumini 11,23% 

resta 34,97% 

TOTAL 100% 

Font: Alvarez, D.  

Taula J.7 Composició de la fracció d’envasos 

 



Pàg. 32                                                                                                                                                                       Annexos 

 

 Orgànica 

paper 10,84% 

compostable 62,60% 

plàstic 6,18% 

alumini 1,67% 

vidre 2,93% 

resta 15,78% 

TOTAL 1 

Font: Alvarez, D.  

Taula J.8 Composició de la fracció orgànica 

 rebuig 

paper 29,70% 

compostable 30,90% 

plàstic 17,60% 

alumini 0,00% 

vidre 3,90% 

resta 17,90% 

TOTAL 1 

Font: Alvarez, D.  

Taula J.9 Composició de la fracció de rebuig 

A partir d’aquestes composicions i de la taula de sortida de residus s’ha estimat la quantitat 
de cadascun dels materials que es van consumir degut al Fòrum. A la Taula J.10 es poden 
veure els resultats obtinguts. 

 kg 

paper 350.478 

vidre 34.971 

plàstic 120.457 

alumini 3.469 

oli 11.870 

compostable 216.160 

altres 134.014 

Taula J.10 Materials fungibles consumits al Fòrum 
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Per estimar el consum energètic associat a aquests materials s’ha tingut en compte l’energia 
primària necessària per a la seva producció així com l’energia estalviada pel seu reciclatge 
en el cas de la fracció destinada al reciclatge.  

A la Taula J.11 es poden veure les dades utilitzades per a alguns dels materials per realitzar 
els càlculs de consum energètic.  

material 
MJ/kg 

producció 
consum energètic producció 

producte reciclat (MJ/kg) 

paper  40 30 

vidre  19 3 

plàstic  100 24 

alumini  210 196 

Font: Choate, A., Ferland,  H. (ref. [39])  

Taula J.11 Dades de consum energètic de diferents materials 

Pel que fa a les fraccions valoritzables en altres fonts d’energia, el consum energètic 
assignat al Fòrum s’ha estimat com la diferència entre l’energia deguda al consum dels 
materials i l’energia produïda per la valorització d’aquests. 

Per l’oli de les cuines, segons Petromiralles, el rendiment de producció de biodièsel a partir 
d’aquests olis és d’un 60%. Per tant, el consum energètic assignat al Fòrum es calcula com: 

⋅ ⋅ =
0,6 kg biodiesel 36,8 MJ11.870 kg oli cuina 262.089,6 MJ

1 kg oli cuina 1 kg biodiesel
 

Segons LCA Food Database (ref. [42]) el consum energètic de la producció d’oli és de 2 
MJ/kg.  

Referent a la fracció compostable, el seu consum energètic s’ha estimat com el seu poder 
calorífic. S’ha suposat que de la fracció compostable que es separa al bujol de residus 
orgànics un 50% es destina a la generació de biogàs i l’altre a compost. Referent a la fracció 
de rebuig que va a Ecoparc, aquesta es destina a la planta de generació de biogàs. 
Finalment, la fracció de Viladecans va a l’abocador directament.  

Segons Ortega, X., Botet, L. I Coll, P. (ref. [43]) el PCI dels residus sòlids urbans és de 5 
MJ/kg, el rendiment de la generació de biogàs a partir d’aquest tipus de residus és de 0,1 
m3/kg i el seu PCI és de 25 MJ/m3. 
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Per tant, el biogàs generat a partir de la fracció compostable és calcula com: 

⋅ ⋅
3

3
0,1 m  biogas 25 MJx kg RSU

1 kg RSU 1 m  biogas
 

Finalment, per als materials identificats com a altres s’ha suposat un consum aproximat de 
10 MJ/kg per tal de poder-los comptabilitzar d’alguna manera. El destí d’aquests és 
l’abocador. 

Amb les suposicions i les dades esmentades s’ha estimat el consum energètic associat al 
consum de material fungibles implicat pel Fòrum. A la Taula J.12 es mostren els resultats 
obtinguts. 

material kg MJ materials 
estalvi 

reciclatge (MJ) 

consum 
assignat 

Fòrum (MJ) 

paper reciclatge 138.899 5,56E+06 1,39E+06 4,17E+06 

paper abocador 211.579 8,46E+06 0,00E+00 8,46E+06 

vidre reciclatge 11.431 2,17E+05 1,85E+05 3,25E+04 

vidre abocador 23.541 4,47E+05 0,00E+00 4,47E+05 

plàstic reciclatge 24.361 2,44E+06 1,86E+06 5,73E+05 

plàstic abocador 96.095 9,61E+06 0,00E+00 9,61E+06 

alumini reciclatge 1.065 2,24E+05 1,53E+04 2,08E+05 

alumini abocador 2.404 5,05E+05 0,00E+00 5,05E+05 

oli 11.870 1,90E+04 2,62E+05 -2,43E+05 

compostable fracció 
orgànica 

90.131 4,51E+05 1,13E+05 3,38E+05 

compostable ecoparc 84.264 4,21E+05 2,11E+05 2,11E+05 

compostable 
Viladecans 

41.764 2,09E+05 0,00E+00 2,09E+05 

altres 134.014,0 1,34E+06  0,00E+00 1,34E+06 

TOTAL  2,99E+07 4,04E+06 2,59E+07 

Taula J.12 Consum energètic associat al consum de materials fungibles del Fòrum 

A l’arxiu digital Annex_càlculs_consum_materials.xls es presenten tots els càlculs realitzats.  
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 Got Fòrum 

Per al càlcul del consum energètic associat al Got Fòrum s’han utilitzat les dades de 
l’Avaluació socio-ambiental del got Fòrum de Barcelona 2004 realitzat per la Universitat 
Politècnica de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (ref. [44]). 

En aquest estudi es realitza un ACV (Anàlisis de Cicle de Vida) del Got Fòrum en 
comparació amb el got d’un sol ús en diferents escenaris per al Got Fòrum. Els diferents 
escenaris són el nombre d’usos 1 got reutilitzable. 

Les dades de consum energètic que s’han escollit per aquest estudi corresponen al nombre 
d’usos real de cadascun dels gots del Fòrum. A la Taula J.13 i a la Taula J.14 es poden 
veure els gots Fòrum venuts i retornats durant l’esdeveniment i a la Taula J.15 es mostren 
les begudes servides en el got reutilitzable. 

gots venuts 1.304.636 

gots adquirits pels visitants 1.026.868 

gots retornats als operadors 277.768 

Font: Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona 2004. (Dades procedents de les caixes registradores. Segons 
el Fòrum, en alguns casos s’han detectat petits desajustos degut a compres i vendes realitzades fora de l’horari 
d’obertura de les caixes registradores) 

Taula J.13 Gots Fòrum venuts i retornats durant el desenvolupament del Fòrum 

Tipus de recipient Unitats 

Got Fòrum 1.299.600 

Got B 89.250 

Got escoles 318.000 

TOTAL 1.706.850 

Font: Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona 2004. (Dades inclouen la quantitat de gots que han quedat en 
mans dels operadors) 

Nota: Durant el desenvolupament de l’activitat es van lliurar tres tipus de gots. El got B i el got escoles són gots de 
plàstics reutlitzables de polipropilè que no tenen cap disseny especial. La diferència entre aquests és que el 
primer és llis i el segon és serigrafiat. El got B es va fabricar pels primers dies de Fòrum ja que el got Fòrum oficial 
encara no estava disponible. El got escoles es va lliurar durant el mes de maig com a record gratuït per a tots els 
escolars que van anar d’excursió al recinte.  

Per a la realització dels càlculs no s’ha diferenciat entre els tres tipus de gots ja que aquesta distinció és negligible 
per a l’estimació del consum energètic associat a la producció dels gots.  

Taula J.14 Gots reutilitzables facturats 
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 Unitats  Litres 

Got reutilitzable 1.551.206 511.898 

Font: Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona 2004. 

Taula J.15 Begudes servides en el Got Fòrum 

A partir d’aquestes dades s’ha calculat el nombre d’usos del got Fòrum com la relació entre 
les unitats de begudes servides pels operadors i els gots venuts registrats a les caixes 
operadores. Amb aquestes dades els usos del got Fòrum al recinte van ser de 1,19. Per 
tant, es pot concloure que els gots no van ser reutilitzats dins del recinte. 

D’altra banda, també es pot comprovar que l’excedent de gots existent al recinte (retornats 
més la diferència entre els facturats i els venuts) va ser molt elevada.  

Donat que el got Fòrum no va ser pràcticament reutilizat a l’interior del recinte, per calcular el 
consum energètic dels gots Fòrum es tindrà en compte només l’energia necessària per a la 
seva fabricació i transport sense considerar l’energia dels rentats.  

Segons l’estudi d’Avaluació del Got Fòrum (ref. [44]), el consum energètic de la producció 
del got Fòrum amb un sol ús és de 2,02 MJ/got produït.  

Per als gots venuts i no retornats pels visitants (adquirits de la Taula J.13) es suposarà: 

- Un 10% dels gots van a parar a rebuig dins del recinte.  

- El 90% restant se’ls emporten els visitants a casa.  

Aquestes dades s’han estimat en funció de la observació del funcionament dels gots Fòrum 
durant l’esdeveniment.  

Referent als gots retornats i als gots que van quedar en mans dels operadors no es coneix 
quin va ser el seu destí. S’ha suposat: 

- Un 30% d’aquests van anar a parar a les escombraries. 

- L’altre 70% va sortir del recinte en mans d’algú i es van reutilitzar.  

Un cop fora del Fòrum s’ha suposat que aquests gots tenen una mitjana de 5 utilitzacions 
abans de ser llençats. Per tant, a la fracció de gots que els visitants es van endur a casa se li 
assignarà un consum energètic en funció d’una utilització sobre les 5 totals.  
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Aquest grau d’utilització es basa en el coneixement del destí d’alguns gots no retornats del 
Fòrum. El fet que sigui tan baix es deu a que el disseny del got no facilita la seva reutilització 
ja que, un cop ple, és molt inestable i, a més a més, a l’hora de beure és poc pràctic per tant, 
sovint és utilitzat durant un temps com un objecte de decoració. 

Pel que fa a la gestió dels residus ja sigui un cop utilitzat el got o al mateix Fòrum es suposa 
que: 

- El 6,7%7 dels gots es recullen de forma selectiva i es revalortizen 

- El 93,3% restant es dipositen al contenidor de rebuig  

Finalment, segons Choate, A., Ferland, H. (ref. [28]), per a la producció de plàstic reciclat 
s’ha suposat que per cada kg de plàstic es consumeixen 23,51 MJ d’energia.  

Amb aquestes suposicions s’ha calculat el consum energètic d’aquests gots. A la Taula J.16 
es poden veure els resultats obtinguts. 

 

nombre 
gots no 

retornats 
enduts a 

casa 

nombre 
gots no 

retornats 
llençat 
Fòrum 

nombre gots 
retornats+excedent 

llençats 

nombre de gots 
retornats+excedent 

aprofitats 
TOTAL 

quantitat 924.181 102.687 203.995 475.987 1.706.850 

MJ 
producció 

1,87E+06 2,08E+05 4,13E+05 9,64E+05 3,46E+06 

kg plàstic 
reciclats 

2.780 309 614 1.432 5.134 

MJ estalvi 
reciclatge 

6,00E+04 6,67E+03 1,32E+04 3,09E+04 1,11E+05 

MJ totals 1,81E+06 2,01E+05 4,00E+05 9,33E+05 3,35E+06 

MJ Fòrum 3,62E+05 2,01E+05 4,00E+05 1,87E+05 1,15E+06 

Taula J.16 Consum energètic del gots Fòrum 

                                                 

7 Taxa de recollida selectiva segons dades de l’any 2002 procedents de la “Memoria 2002 de 
l’Agència Metropolitana de Residus” (ref. [45]) 
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Es pot observar en les dues últimes files com hi va haver un excedent de 675.000 gots 
durant el Fòrum, tenint en compte els retornats i els fabricats però no venuts. 

A l’arxiu digital Annex_càlculs_consum_materials.xls es presenten tots els càlculs realitzats.  

 Bosses compostables 

Segons International Starch Institute (ref. [29]), l’energia consumida per generar un kg de 
midó compostable és de 0,7 MJ/kg. Es disposa de la quantitat de bosses comprades pels 
diferents operadors del Fòrum (veure Taula J.17).  

 midó de blat de moro 

nombre bosses de 15x50 cm 290.500 

nombre bosses 18x60 cm 36.000 

Font: Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona 2004 

Taula J.17 Quantitat de bosses comprades  

Les bosses compostables petites eren de 10 g (dada obtinguda a partir de pesar una bossa) 
i les grans de 14g (extrapolat a partir de la dada anterior i les seves dimensions), per tant, 
els MJ consumits degut a la producció d’aquestes bosses són 2.386. 

A l’arxiu digital Annex_càlculs_consum_materials.xls es presenten tots els càlculs realitzats.  

 Bosses de paper 

Es disposa també de les bosses de paper comprades pels diferents operadors. A la Taula 
J.18 es poden veure aquestes dades. 

 quantitat 

nombre bosses paper 34x44x16 57.200 

nombre bosses paper 14x20 98.600 

nombre bosses sobre 4.000 

Font: Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona 2004 

Taula J.18 Quantitat de bosses de paper comprades  

Referent al consum energètic, s’ha suposat per aquestes el mateix consum que per un kg de 
paper. En quant a la seva deposició s’ha suposat: 
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- El 16,2%8 de les bosses es recullen de forma selectiva i es revalortizen 

- El 83,8% restant es dipositen al contenidor de rebuig  

Referent al pes, s’ha suposat que una bossa de paper gran pesa 100 g, la mitjana 75 g i el 
sobre 10g.  

Amb aquestes suposicions el consum energètic associat a aquestes bosses es el que es 
mostra a la Taula J.19. 

paper kg paper MJ/kg MJ 
estalvi 

reciclatge 
MJ Fòrum 

nombre bosses paper 
34x44x16 

5.720 30 1,72E+05 2,78E+04 1,44E+05 

nombre bosses paper 
14x20 

7.395 30 2,22E+05 3,59E+04 1,86E+05 

nombre bosses sobre 40 30 1,20E+03 1,94E+02 1,01E+03 

TOTAL 13.155  3,95E+05 6,39E+04 3,31E+05 

Taula J.19 Consum energètic associat a les bosses de paper 

A l’arxiu digital Annex_càlculs_consum_materials.xls es presenten tots els càlculs realitzats.  

 Paper graelles, dossiers diàlegs i plates menjar 

Dins d’aquest subgrup s’ha estimat el consum de paper degut a les graelles diàries editades, 
als dossiers dels diàlegs i al paper de col·locat a sobre les plates del menjar.  

Es disposa de les dades del consum dels fulls durant els mesos de maig i juny destinats als 
horaris i als diàlegs (veure Taula J.20) i del consum de fulls destinats a les graelles de la 
resta del Fòrum. 

                                                 

8 Taxa de recollida selectiva segons dades de l’any 2002 procedents de la “Memoria 2002 de 
l’Agència Metropolitana de Residus” (ref. [45]) 
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 Quantitat maig i 
juny 

Tipus de fulls Resta Fòrum Tipus de fulls 

Horaris diaris 140 remeses de 
500 fulls 

90 g/m2 DINA2 
reciclat 

500.000 fulls 90 g DINA2 
reciclat 

Dossiers 
diàlegs 

1780 remeses de 
500 fulls 

80 g/m2 DINA3 
reciclat 

- - 

Font: Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona 2004 

Taula J.20 Consum fulls horaris i dossier  

Per estimar els fulls consumits la resta de mesos en els dossiers dels diàlegs s’ha suposat 
que s’ha mantingut la mateixa relació de consum diari que durant els mesos de maig i juny. 

Referent al consum de fulls destinats a les plates dels menjars servits, es disposa del 
nombre de menjars servits als menjadors de treballadors fins al 6 de setembre (veure Taula 
J.21).  

 
TOTALS 
MAIG 

TOTALS  
JUNY 

TOTALS 
JULIOL 

TOTALS 
AGOST 

TOTALS 
SETEMBRE 

1 - 522 363 333 254 

2 - 637 343 337 255 

3 - 678 267 327 288 

4 - 798 309 337 343 

5 - 839 340 332 309 

6 - 479 318 353 267 

7 - 572 344 354 282 

8 - 533 331 413 254 

9 458 550 381 373 255 

10 543 572 366 284 288 

11 438 591 385 434 343 

12 512 496 331 357 309 

13 520 456 332 338 289 

14 520 608 421 346 261 

15 561 603 452 308 308 

 



Eficiència energètica en grans esdeveniments                                                                                                             Pàg. 41 

 

 
TOTALS 
MAIG 

TOTALS  
JUNY 

TOTALS 
JULIOL 

TOTALS 
AGOST 

TOTALS 
SETEMBRE 

16 560 588 401 270 407 

17 572 423 401 300 363 

18 591 490 436 273 367 

19 561 417 370 308 378 

20 565 494 364 301 301 

21 566 455 398 309 309 

22 550 468 386 299 299 

23 597 358 362 346 346 

24 490 381 417 302 302 

25 560 393 387 327 327 

26 499 460 380 255 255 

27 529 413 383 318 - 

28 566 358 354 321 - 

29 460 318 399 268 - 

30 516 354 362 267 - 

31 456 - 395 282 - 

 14.642 15.304 11478 9972 7959 

Font: Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona 2004 

Nota: Les dades del 20 al 26 de setembre s’han suposat iguals que per al mes d’agost ja que no es disposava del 
nombre exacte.  

Taula J.21 Comensals dels menjadors de treballadors 

Per estimar el nombre de menjars servits als visitants s’ha suposat que un 75% dels visitants 
van demanar una consumició amb plata una vegada al dia. Aquesta suposició s’ha realitzat 
en funció de les observacions realitzades durant el desenvolupament del Fòrum.  

Cada plata de menjar servit (tant les dels menjadors dels treballadors com les dels visitants) 
es servia amb un full de paper DINA4 de 70 g/m2. 

 



Pàg. 42                                                                                                                                                                       Annexos 

 

En quant a la seva deposició s’ha suposat: 

- El 16,2%9 de les bosses es recullen de forma selectiva i es revalortizen 

- El 83,8% restant es dipositen al contenidor de rebuig  

Els papers de les plates de menjar no es reciclaven ja que aquests es llençaven directament 
als contenidors de rebuig que hi havia al costat dels establiments alimentaris (veure foto 
Foto J.1). 

 

Font: UMA 

Foto J.1 Destí dels papers de les plates de menjar dels establiments alimentaris 

Finalment, s’han estimat la quantitat de fulls que ja estan inclosos al quadre de sortida de 
residus perquè es van llençar dins del recinte.  

S’ha suposat que un 30% dels horaris diaris i tot el paper de les plates de menjar es va 
llençar dins del recinte i, per tant, aquests ja estan inclosos al consum estimat pels residus. 
Referent als dossiers, s’ha estimat que tots aquests van sortir del recinte. 

Amb aquestes suposicions s’ha calculat el consum energètic associat a aquest paper 
consumit. A la Taula J.22 es poden veure els resultats obtinguts.  

                                                 

9 Taxa de recollida selectiva segons dades de l’any 2002 procedents de la “Memoria 2002 de 
l’Agència Metropolitana de Residus” (ref. [45]) 
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kg 

paper 
MJ material 

MJ/kg 
estalvi 

reciclatge 
MJ estalvi MJ Fòrum 

MJ Fòrum 
no residus 

horaris 
entrada 30.010 9,00E+05 10 4,86E+04 8,52E+05 5,96E+05 

dossiers 
diàlegs 14.747 4,42E+05 10 2,39E+04 4,19E+05 4,19E+05 

plates 11.326 3,40E+05 10 0,00E+00 3,40E+05 0,00E+00 

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

Taula J.22 Consum energètic associat al paper dels horaris, dossier i de les plates 

A l’arxiu digital Annex_càlculs_consum_materials.xls es presenten tots els càlculs realitzats. 
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K Estimació de l’estalvi energètic degut a les 
accions ambientals implantades per la 
organització 

A continuació es detallen les suposicions i els càlculs realitzats per a l’estimació de l’estalvi 
energètic degut a les accions ambientals significatives implantades per la organització 
significatives per al consum energètic. 

S’han separat les diferents accions segons el tipus d’ús energètic al que pertanyen. 

A) MATERIALS 

 Implantació d’un servei de recollida selectiva per tot el recinte (per a visitants, 
treballadors i per als diferents operadors del recinte) 

Si aquest sistema de recollida no s’hagués implantat s’ha suposat que tots els residus 
generats haurien anat a parar al rebuig (a les plantes d’Ecoparc o a Viladecans). El 
repartiment del destí s’ha suposat amb la mateixa proporció que es va destinar el rebuig del 
Fòrum.  

Les suposicions realitzades per al consum de cada tipus de materials són les mateixes que 
les esmentades a l’0 tenint en compte el destí esmentat. A la es mostra l’estalvi energètic 
degut a aquesta acció. 

 MJ 

consum residus sense recollida 3,15E+07 

consum residus Fòrum 2,59E+07 

estalvi 5,67E+06 

Taula K.1 Estalvi energètic per la implantació de la recollida selectiva al Fòrum 

 Fòrum sense envasos 

El Fòrum sense envasos va promoure la minimització dels envasos lliurats mitjançant la 
implantació del sistema del got reutilitzable.  

Aquesta acció, donat el grau de reutilització del got Fòrum (veure 0), no ha suposat un 
estalvi energètic per a l’activitat ja que el got no ha arribat a les 10 reutilitzacions necessàries 
per poder tenir el mateix impacte que el got d’un sol ús (ref. [44]).  
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Malgrat el consum energètic del got reutilitzable és major, cal tenir en compte que aquesta 
acció té un impacte social molt positiu pel que fa a la reutilització de materials.  

D’altra banda, s’ha suposat que encara que no hagués existit el got reutilitzable, la beguda 
s’hagués lliurat de la mateixa manera però en gots de plàstic i no en llaunes ni ampolles de 
vidre. Aquesta suposició s’ha realitzat tenint en compte el funcionament d’altres 
esdeveniments amb gran afluència de públic. 

A la Taula K.2 es mostra el consum extra que ha suposat la implantació d’aquesta acció. 

 MJ 

got no reutilitzable 4,59E+05 

got Fòrum 1,15E+06 

estalvi -6,91E+05 

Taula K.2 Consum energètic per la implantació del got Fòrum  

 Recollida dels olis de cuina per reciclar 

L’estalvi estimat de la recollida d’olis de cuina per reciclar és l’energia que es pot produir a 
partir de la seva valorització. A més, també cal tenir en compte que l’oli és molt contaminant 
tant si s’aboca a l’aigua com als residus. Els càlculs s’han realitzat en funció a les 
suposicions esmentades a l’0. 

A la Taula K.3 es pot veure l’estalvi energètic associat a aquesta acció. 

 MJ 

valorització oli cuina recollit 2,62E+05 

Taula K.3 Estalvi energètic per la recollida d’oli de cuina per reciclar  

 Desmuntatge del Fòrum i subhasta dels elements 

En finalitzar el Fòrum, la organització va decidir subhastar tots aquells elements que podien 
ser reutilitzats com per exemple ordinadors, estructures efímeres,... Això va propiciar que el 
desmuntatge fos acurat per poder recuperar i subhastar aquests objectes.  

Per estimar aproximadament l’estalvi energètic implicat per la subhasta es presenten els 
resultats dels exemples estudiats a l’0 (estructures efímeres de fusta i alumini i els 
ordinadors).  
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A la Taula K.4 es mostra l’estalvi energètic implicat per la subhasta de les estructures 
efímeres i a la Taula K.5 es pot veure l’implicat per la subhasta dels ordinadors del Fòrum.  

 m3 MJ totals 
MJ 
assignats 
Fòrum 

estalvi  

fusta  190 9,35E+05 3,61E+04 8,99E+05 

alumini 40 9,64E+06 2,48E+05 9,39E+06 

TOTAL 230 1,06E+07 2,84E+05 1,03E+07 

Taula K.4 Estalvi energètic per la subhasta de les estructures efímeres 

 MJ 

ordinadors 201.798 

ordinadors Fòrum 25.985 

estalvi 175.813 

Taula K.5 Estalvi energètic per la subhasta dels ordinadors  

El fet que es realitzes la subhasta fa que el consum energètic d’aquests materials sigui 
negligible per aquest projecte en front a altres consums. Malgrat això, cal notar dels resultats 
que si aquests materials no s’haguessin reutilitzat, el consum del Fòrum seria molt més 
elevat. De la Taula K.4 es pot comprovar que l’estalvi obtingut per la subhasta de les 
estructures efímeres representa un 3% del consum energètic total del Fòrum. 

Com a dada aproximada de l’estalvi obtingut amb la subhasta d’elements del Fòrum s’ha 
suposat aquest estalvi com el degut a les estructures efímeres més deu vegades l’estalvi 
aconseguit amb els ordinadors (associat a la resta d’elements subhastats al Fòrum com 
caixes registradores, impressores, fotocopiadores, faxs, mobiliari d’oficina,...). 

D’altra banda referent als materials que no van ser subhastats, com per exemple el cablejat 
elèctric, es va comprovar que la gestió dels residus durant el procés de desmuntatge va ser 
correcta en la majoria dels casos. Per assegurar-se d’aquesta gestió, la organització exigia 
als operadors encarregats del desmuntatge el certificat de abans de realitzar el pagament de 
la última factura.  

Malgrat no es disposa de dades per poder quantificar l’estalvi obtingut amb aquesta gestió 
cal dir que aquesta és una bona iniciativa per reduir l’impacte d’un esdeveniment d’aquest 
tipus. 
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B) TRANSPORT 

 Promoció de la utilització de vehicles elèctrics per als desplaçaments a 
l’interior del recinte 

Per estimar l’estalvi energètic d’aquesta alternativa s’ha calculat el consum energètic que 
hagués suposat la utilització de vehicles amb benzina realitzant els mateixos quilòmetres. 
Els vehicles que s’han escollit són els Aixam ja que són vehicles petits de tamany semblant 
als elèctrics utilitzats al Fòrum que no poden assolir velocitats elevades. El seu consum mitjà 
és de 3,8 l/100 km10. 

Amb aquestes suposicions, s’ha comprovat que l’energia primària consumida pels vehicles 
elèctrics és superior a la que haguessin consumit els cotxes escollits per realitzar els 
mateixos quilòmetres. Cal tenir en compte que si el mix elèctric català estigues més 
participat per energies renovables, això seria diferent.  

A la Taula K.6 es mostra el consum energètic extra obtingut per la utilització de vehicles 
elèctrics.  

 MJ 

Aixam gas-oil 6,42E+04 

vehicles elètrics 8,83E+04 

estalvi energètic -2,41E+04 

Taula K.6 Consum energètic extra degut a la utilització de vehicles elèctrics al recinte Fòrum 

 Flota externa Fòrum formada majoritàriament per vehicles híbrids 

Per estimar l’estalvi energètic d’aquesta alternativa s’ha calculat el consum energètic que 
hagués suposat la utilització de vehicles amb benzina.  

S’ha suposat un vehicle amb un consum mitjà de 2,4 MJ/km (dada de consum mitjà d’un 
cotxe, veure ) realitzant els mateixos km que van realitzar els vehicles híbrids. 

A la Taula K.7 es pot veure l’estalvi energètic d’aquesta acció. 

 

 

                                                 

10 Font: http://www.micoche.net/Aixam.htm  (ref. [48] )  
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 MJ 

vehicle gas-oil/gasolina 2,31E+05 

vehicle híbrid 1,60E+05 

estalvi 7,11E+04 

Taula K.7 Estalvi energètic per la utilització de vehicles híbrids 

 Utilització de BDP10 com a combustible en el trenet per als visitants del Fòrum 
i en els vehicles de la flota Fòrum externa 

Per estimat l’estalvi degut a la implantació d’aquesta mesura s’ha calculat l’energia que 
s’hagués consumit si els mateixos litres de BDP10 haguessin estat de gas-oil. 

A la Taula K.8 es pot veure l’estalvi energètic d’aquesta acció. 

 MJ 

flota Fòrum gas-oil 1,28E+06 

flota Fòrum BDP10 1,15E+06 

ESTALVI 1,23E+05 

Taula K.8 Estalvi energètic per la utilització de BDP10 en el transport 

C) DESENVOLUPAMENT D’ESPECTACLES 

 Utilització de BDP10 com a part del combustible en el desenvolupament 
d’espectacles  

Per estimat l’estalvi degut a la implantació d’aquesta mesura s’ha calculat l’energia que 
s’hagués consumit si els mateixos litres de BDP10 haguessin estat de gas-oil. 

A la Taula K.9 es pot veure l’estalvi energètic d’aquesta acció. 

 MJ 

espectacles gas-oil 4,72E+05 

espectacles BDP10 4,61E+05 

estalvi 1,15E+04 

Taula K.9 Estalvi energètic per la utilització de BDP10 en el desenvolupament d’espectacles 
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D) CLIMATITZACIÓ 

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

Per estimar l’estalvi energètic d’aquesta alternativa s’ha calculat l’impacte energètic que 
hagués suposat produir els mateixos MWh de fred i calor consumits de Districlima mitjançant 
aparells d’aire condicionat i escalfadors de gas natural respectivament. S’han escollit 
aquestes dues alternatives ja que, actualment, són les més exteses per donar els serveis de 
climatització i generació d’ACS. 

Per als aparells d’aire condicionat s’ha suposat un COP de 3 i per als escalfadors de gas 
natural un rendiment del 90%. A la Taula K.10 es mostra l’estalvi energètic obtingut per la 
implantació de la xarxa de Districlima. 

 MJ 

fred aire condicionat 3,16E+07 

fred Districlima 2,17E+07 

estalvi fred 9,85E+06 

calor escalfador 6,65E+06 

calor Districlima 3,57E+06 

estalvi calor 3,08E+06 

ESTALVI TOTAL 1,29E+07 

Taula K.10 Estalvi energètic per la xarxa de Heating and Cooling Districlima 
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L Impacte ambiental del Fòrum 

A l’arxiu digital Annex_impacte_ambiental_MJ es presenten els resultats globals de l’impacte 
energètic en MJ tèrmics equivalents.  

El nombre de visitants totals del Fòrum de les Cultures de Barcelona va ser de 3.323.119 
durant els 141 dies de durada de l'esdeveniment (segons dades cedides per la organització). 

L.1 Gasos d’efecte hivernacle i quantitat de residus 
radioactius generats degut al Fòrum 

Els efectes del consum energètic que s’han considerat són l’efecte hivernacle i l’emissió de 
residus radioactius en ser dos dels més importants en l’àmbit d’estudi d’aquest projecte. 

Malgrat això, la generació d’energia elèctrica i el processos de combustió tenen altres 
impactes ambientals associats com per exemple l’acidificació deguda a l’emissió de diferents 
àcids a l’atmosfera, l’eutrofització associada a l’emissió de nitrats i fosfats a l’aigua a la fase 
de combustió dels sistemes tèrmics tradicionals com el carbó; els residus sòlids no 
radioactius generats en els sistemes que tenen una fase important de mineria o la 
disminució de la capa d’ozó degut a la generació de CFC i/o halogenurs que provenen 
bàsicament del cicle energètic del petroli i, en una menor part, dels sistemes de refrigeració 
de les centrals nuclears.  

A continuació es detallen els dos tipus d’impacte que s’analitzaran i com es quantificarà 
cadascun d’aquests en l’ACV.  

A) Efecte hivernacle 

L’efecte hivernacle és l’escalfament previsible de l’atmosfera terrestre provocat per 
l’augment de la presència de gasos en l’atmosfera. Aquests gasos retenen part de l’energia 
calorífica que rep del Sol i això pot provocar un augment de la temperatura mitjana de la 
Terra. Aquest ascens pot afectar als oceans arribant a ascendir el nivell del mar i pot canviar 
els esquemes del temps i de les estacions d’arreu del món i com a conseqüència a 
l’agricultura. 

Els principals gasos amb efecte hivernacle són el diòxid de carboni (CO2) generat en bona 
part per la combustió de productes fòssils; el metà (CH4) component principal del gas natural 
i emès en pantans i zones negades; el vapor d’aigua; l’òxid nitrós (N2O) emès en sòls amb 
excés de nitrogen.  

 



Eficiència energètica en grans esdeveniments                                                                                                             Pàg. 51 

 

En l’ACV l’efecte de les diferents substàncies que afecten a l’escalfament global es mesura 
en funció de la seva capacitat d’absorbir i irradiar la calor de la Terra en relació amb la 
capacitat radioactiva del CO2. Per fer-ho, s’apliquen els factors de caracterització que 
transforma la quantitat emesa de contaminant en kg de CO2 equivalent.  

L’impacte es presentarà en kg de CO2 equivalents.  

B) Emissió de residus radioactius 

El cicle nuclear té un impacte específic relacionat amb la generació de residus radioactius. 
Aquests presenten una elevada radiotoxicitat i llargs períodes de desintegració. Això implica 
l’acumulació de residus en diferents instal·lacions temporals sense existir actualment un 
consens sobre el destí que s’ha de donar a aquests residus radioactius.  

L’impacte es presentarà en m3 de residus radioactius. 

A continuació es detalla quin és l’impacte ambiental per TJ d’energia produïda segons la font 
d’energia utilitzada (energia elèctrica, combustibles fòssils, Districlima o energia associada 
als materials).  

Per calcular l’impacte ambiental de l’energia elèctrica consumida s’han tingut en compte les 
fonts d’energia primària d’on prové aquesta. Per fer-ho, s’ha agafat el mix elèctric català 
corresponent a l’any 2003 i les emissions dels contaminants principals per als efectes 
estudiats en aquest projecte per a cada tipus d’energia. A l’L.2 es poden veure els càlculs i 
les suposicions realitzades.  

A la Taula L.1 es pot veure l’impacte ambiental de la producció d’energia elèctrica a partir de 
les diferents energies primàries d’on s’obté aquesta a Catalunya. Aquestes dades pertanyen 
a l’anàlisi de cicle de vida de la producció d’energia elèctrica a partir de cadascuna de les 
fonts i, per tant, l’impacte inclou totes les fases de la producció d’energia elèctrica, des de 
l’extracció de matèries primes fins a la gestió del residu. 

 kg CO2 equivalent/TJe m3 residus radioactius/TJe 

 
TJe 

TJe 
produït 

Catalunya 
TJe 

TJe 
produït 

Catalunya 

minihidràulica 1.072 31 0,01 0,00 

eòlica 7.451 25 0,06 0,00 

fotovoltaica 40.261 1 1,16 0,00 

biomassa i residus 6.116 43 0,00 0,00 
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 kg CO2 equivalent/TJe m3 residus radioactius/TJe 

 
TJe 

TJe 
produït 

Catalunya 
TJe 

TJe 
produït 

Catalunya 

cogeneració 81.797 9.350 0,00 0,00 

residus 6.116 3 0,00 0,00 

hidràulica 2.502 325 0,00 0,00 

carbó  318.954 4.246 0,26 0,00 

gas natural 250.458 5.710 0,04 0,00 

fuel 253.595 3.395 0,24 0,00 

cicles combinats 111.756 10.157 0,00 0,00 

nuclear 5.359 3.087 18,83 10,85 

TOTAL  1.085.437 40.414 20,61 12,06 

Font: IDAE (ref. [6]); Plan de Fomento de las Energías Renovables (ref. [10]); The European Association for the 
Promotion of Cogeneration (ref.[12]) .  

Taula L.1 Impacte ambiental de l’energia elèctrica per TJe i impacte per TJe produït a 
Catalunya (mix català)  

Referent a l’impacte ambiental dels combustibles, també s’han agafat dades que tenen en 
compte tota la cadena energètica. A la Taula L.2 es pot veure l’impacte ambiental dels 
combustibles fòssils utilitzats al Fòrum. 

 
kg CO2 
equivalent/TJ 

gasolina 47.876 

gas-oil 58.824 

BDP10 57.272 

BDP100 32.478 

gas natural 56.111 

propà 63.083 

querosè 
aviació 26.359 
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Font: ICAEN (ref. [15]), Institute for Energy and Environmental Research Heidelberg (ref. [16]), U.S. Environmental 
Protection Agency (ref. [17]), Transport Research Laboratory (ref. [18]), Lane and Lipp (ref. [19]), Thomas, C., 
Tenan T., Rolls, J. (ref. [17]).  

Taula L.2 Impacte ambiental dels combustibles per TJ d’energia produïda 

A l’Annex_impacte_CO2_rr.xls es poden veure les suposicions i càlculs realitzats per a 
l’obtenció d’aquestes dades.  

Pel que fa al Districlima, el seu impacte s’ha calculat com l’impacte generat per les fonts 
energètiques consumides (electricitat i gas natural). No s’han comptabilitzat les de la 
incineradora per al consum de vapor que, com s’ha esmentat a l’I.2, no s’assignen al 
Districlima. 

A la Taula L.3 es mostren les emissions totals per MWh procedent del Districlima.  

 kg CO2 eq./MWh m3 rr/MWh 

Districlima 94,55 0,01 

Taula L.3 Impacte ambiental del Districlima per MWh generat  

Finalment, per al consum de materials només s’ha considerat els kg de CO2 equivalent 
generat  negligint els residus radioactius generats ja que, generalment, la majoria de la 
plantes de fabricació de materials són autoproductores de la seva energia a partir del 
consum de combustibles fòssils i, per tant, els residus radioactius generats són molt petits.  

A continuació, a la Taula L.4, es presenta la generació de CO2 equivalent deguda al consum 
dels diferents materials inclosos al projecte.     

material kg CO2 
equivalent/kg  

formigó 0,15 

acer 3 

vidre 2,1 

paper  2,20 

vidre  2,10 

plàstic  0,26 

alumini  2,30 

oli 0 

compostable  0 

Altres1 1,00 
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material kg CO2 
equivalent/kg  

Got Fòrum2 0,58 

Fonts: Cuchí, A., López, I. (ref.[35]), University of Strathclyde (ref.[46]) 
1 Suposat per a la seva comptabilització 
2 UMA(ref. [44]) 

Taula L.4 Emissions de CO2 equivalents del consum de materials 

Per a l’estimació de tones de CO2 “estalviades” degut al reciclatge de materials s’ha suposat 
que els kg de CO2 d’aquests mantenen la mateixa relació que la disminució del consum 
energètic d’un a l’altre material. 

Amb les dades d’emissions esmentades anteriorment s’ha realitzat el càlcul dels efectes del 
consum de cada tipus d’energia i segons els seu ús del Fòrum. A l’arxiu digital 
Annex_impacte_ambiental_CO2_rr.xls es presenten tots els càlculs realitzats per obtenir 
l’impacte per unitat d’energia de cada font així com els resultats globals dels dos efectes 
considerats. 

A la Taula L.5, es presenta l’impacte total en les unitats descrites per als efectes i relatiu a la 
unitat funcional emprada en el projecte (visitants·dia) per usos de l’energia.  

 kg CO2 eq. 
kg CO2 eq. 
/vis.·dia 

m3 res. rad. m3 res. rad./vis.·dia 

transport  3,25E+07 6,95E-02 1,79E+02 3,81E-07 

climatització 1,00E+06 2,14E-03 8,30E+01 1,77E-07 

il·luminació 1,59E+05 3,39E-04 4,74E+01 1,01E-07 

electrodomèstics 
i aparells 
d'oficina 

1,04E+05 2,22E-04 3,11E+01 6,64E-08 

establiments 
alimentaris 

4,38E+05 9,34E-04 1,15E+02 2,46E-07 

il·luminació 
pública 

5,63E+04 1,20E-04 1,68E+01 3,59E-08 

exposicions i 
espectacles 

5,91E+05 1,26E-03 1,64E+02 3,50E-07 
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 kg CO2 eq. 
kg CO2 eq. 
/vis.·dia 

m3 res. rad. m3 res. rad./vis.·dia 

ACS 1,69E+05 3,61E-04 1,30E+01 2,77E-08 

altres 4,54E+05 9,69E-04 1,35E+02 2,89E-07 

materials 1,04E+06 2,22E-03 0,00E+00 0,00E+00 

TOTAL 3,66E+07 7,80E-02 7,85E+02 1,67E-06 

Taula L.5 Impacte total del Fòrum per usos 

A continuació, al Gràfic L.1 i al Gràfic L.2, es pot veure el repartiment en percentatge de 
cada impacte per usos. 

transport 
89,05%

materials
2,81%

desconeguts
1,24%

ACS
0,46%

exposicions i 
espectacles

1,62%

climatització
2,75%

electrodomèstics i 
aparells d'oficina

0,29%

il·luminació
0,43%

establiments 
alimentaris

1,20%

il·luminació pública
0,15%

 

Gràfic L.1 Percentatge segons els usos de l’efecte hivernacle segut al Fòrum 
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Gràfic L.2 Percentatge segons els usos dels residus radioactius generats degut al Fòrum 

Es pot comprovar que l’ús que ha generat més emissions amb efecte hivernacle ha estat el 
transport (89%). A més, també es pot observar que aquest efecte no és proporcional a la 
quantitat d’energia primària consumida per cadascun dels usos (veure apartat 5.2 de la 
memòria on es pot comprovar que el percentatge del consum energètic del transport és 
només un 43%). 

Això es deu a que la major part del transport s’ha realitat amb vehicles que funcionen amb 
combustibles fòssils i aquests tenen unes emissions de CO2 equivalents més elevades que 
les altres fonts d’energia.  

En canvi, si s’observa el Gràfic L.2 on es representa la quantitat de residus radioactius 
generats es pot comprovar que el repartiment és exactament igual al repartiment del 
consum elèctric del Fòrum ja que aquesta és la única font d’energia que genera aquest tipus 
de residus. 

A continuació es presenten tres taules (Taula L.6, Taula L.7 i Taula L.8) on es pot veure el 
repartiment dels impactes del transport i del consum de materials en cadascun dels seus 
orígens.  

 visitants assignats Fòrum treballadors 

 kg CO2 eq. m3 res. rad. kg CO2 eq. m3 res. rad. 

cotxe 4,43E+06 0,00E+00 3,12E+05 0,00E+00 

taxi 4,99E+04 0,00E+00 6,34E+03 0,00E+00 

ciclomotor 4,46E+04 0,00E+00 2,30E+04 0,00E+00 

avió 2,61E+07 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
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 visitants assignats Fòrum treballadors 

 kg CO2 eq. m3 res. rad. m3 res. rad. kg CO2 eq. 

bus urbà 0,00E+00 4,13E+04 0,00E+00 

3,18E+05 0,00E+00 0,00E+00 

golondrina 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

1,47E+05 4,39E+01 9,56E+03 2,85E+00 

tren  2,87E+05 8,56E+01 0,00E+00 

metro 1,32E+05 3,95E+01 2,26E+00 

tramvia 4,08E+00 2,56E+02 7,65E-02 

3,21E+07 1,73E+02 4,00E+05 5,19E+00 

6,19E+04 

autocar 0,00E+00 

4,99E+05 

tren rodalies  

0,00E+00 

7,56E+03 

1,37E+04 

TOTAL 

Taula L.6 Impacte ambiental del transport extern per tipus de transport 

 kg CO2 eq. m3 res. rad. 

vehicles elèctrics 1,42E+03 4,25E-01 

7,68E+03 0,00E+00 

Previa 0,00E+00 

Renault  1,76E+03 0,00E+00 

3,56E+04 0,00E+00 

TOTAL 

Prius 

2,88E+04 

Trenets 

7,52E+04 4,25E-01 

Taula L.7 Impacte ambiental del transport intern per tipus de transport  

  kg CO2 eq. m3 res. rad. 

formigó 5,62E+04 0,00E+00 

acer 5,11E+04 0,00E+00 construccions 

vidre 2,80E+03 0,00E+00 

paper 5,34E+05 0,00E+00 

5,32E+04 0,00E+00 

plàstic 2,71E+04 0,00E+00 

alumini 5,65E+03 0,00E+00 

oli 0,00E+00 0,00E+00 

compostable 0,00E+00 0,00E+00 

materials 
fungibles 

altres 2,15E+05 0,00E+00 

vidre 
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  kg CO2 eq. m3 res. rad. 

got Fòrum 1,43E+04 0,00E+00 

bosses paper 1,82E+04 0,00E+00 
altres materials 

papers 
repartits 4,94E+04 0,00E+00 

TOTAL  1,03E+06 0,00E+00 

Taula L.8 Impacte ambiental dels materials per tipus de material 

Finalment, a la Taula L.9 es pot veure l’impacte ambiental de cada font energètica 
consumida al Fòrum.  

 kg CO2 eq. m3 res. rad. 

combustibles fòssils 3,20E+07 0,00E+00 

electricitat 2,36E+06 7,04E+02 

Districlima 1,11E+06 8,03E+01 

materials 1,04E+06 0,00E+00 

TOTAL 3,66E+07 7,85E+02 

Taula L.9 Impacte ambiental total del Fòrum per fonts d’energia 

D’aquesta taula es pot comprovar que la major part dels gasos d’efecte hivernacle generats 
al Fòrum es deuen al consum de combustibles fòssils. Cal tenir en compte, que gran part 
dels emesos degut a l’electricitat també provenen en els seus orígens d’aquesta font 
d’energia.  

L.2 Càlculs de l’impacte ambiental de l’energia elèctrica 

Per avaluar l’impacte ambiental de l’energia elèctrica dins dels àmbits de l’estudi (efecte 
hivernacle, acidificació i emissió de residus radioactius) es disposa de la taula d’ecopunts i 
dels factors utilitzats per calcular-los de l’anàlisi de cicle de vida de vuit tecnologies de 
producció elèctrica (ref. [9]). 

A la Taula L.10 es poden veure els valors dels ecopunts per TJ d’energia elèctrica per als 
impactes que s’avaluaran al projecte. 

 lignit  carbó petroli gas 
natural 

nuclear fotovoltaica eòlic minihidràulica 

escalfament 
l b l

135 109 97 95,8 2,05 15,4 2,85 0,41 
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global 

residus 
radioactius 

5,28 10,6 7,11 1,34 565 34,9 1,83 0,32 

Font: IDAE (ref. [9])  

Taula L.10 Taula d’ecopunts de l’impacte ambiental de l’energia elèctrica 

Per obtenir aquests ecopunts, els compostos contaminants que provoquen cadascun 
d’aquests impactes han estat prèviament normalitzats amb diversos factors (factor de 
caracterització, factor de normalització i factor d’avaluació) amb l’objectiu d’obtenir un 
número per a cada efecte comparable.  

El factor de caracterització és l’equivalència entre el compost que s’utilitza per descriure 
l’efecte (per exemple tones de CO2 equivalent per a l’efecte hivernacle) i un altre 
contaminant que també incideix en aquest efecte (per exemple el metà que té un factor de 
caracterització de 11 kg de CO2 equivalent).   

El factor de normalització s’utilitza per tal de poder comparar les tones emeses dels diferents 
contaminants. Aquest es calcula a partir del volum existent al medi de cadascun dels 
compostos contaminants, sense tenir en compte l’emissió corresponent al procés avaluat. 
D’aquesta manera es pot valorar la importància que té el producte o procés estudiat en 
referència a l’estat inicial del medi. 

Finalment, el factor d’avaluació és un factor de valoració amb el que es determina la 
importància relativa de cadascuna de les categories d’impacte considerades assignant un 
valor de manera que la importància es pugui mesurar en termes quantitatius.  

A la Taula L.11 es poden veure els diferents factors de normalització i avaluació emprats a 
l’estudi del cicle de vida de l’energia elèctrica de l’IDAE (ref. [9]).  

 Factor de normalització Factor d’avaluació 

Efecte hivernacle 7,65·10-5 5 

Residus radioactius 5 6 

Font: IDAE (ref. [9])  

Taula L.11 Factors de normalització i avaluació dels impactes ambientals de l’energia 
elèctrica 

A partir d’aquests factors i de la taula d’ecopunts (Taula L.10) s’ha calculat la quantitat 
equivalent de contaminant per a cadascun dels impactes esmentats com: 
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⋅
ecopuntsquantitat contaminant = 
FN FA

 

on,  FN = factor de normalització 

 FA = factor d’avaluació 

No s’han utilitzat els factors de caracterització ja que l’impacte ambiental s’expressarà en 
quantitat de contaminant equivalent de cadascun dels efectes. 

Pel que fa a les energies primàries que no s’analitzen en l’estudi de l’IDAE (ref. [9]), a 
continuació s’indiquen els valors de contaminants per a cadascun dels efectes així com la 
font d’on s’han obtingut i/o les suposicions realitzades.  

Per als impactes del cicle combinat, de l’energia hidràulica i de la biomassa es disposa de 
les emissions dels principals contaminants. Aquestes emissions inclouen tot el procés de 
producció de l’electricitat, és a dir, corresponen a dades de l’anàlisi de cicle de vida de la 
producció d’electricitat. A la Taula L.12 es poden veure les emissions dels principals 
contaminants per als efectes estudiats en aquest projecte.  

 g CO2/kWhe 

Cicle combinat 402 

Hidràulica 9 

Biomassa 22 

Font: Pla de Foment de les energies renovables d’Espanya (ref. [10]) i Agencia Internacional de l’Energia (ref. 
[11]) 

Taula L.12 Emissions de contaminants degudes al cicle combinat, a l’energia hidràulica i a la 
biomassa 

Per calcular la quantitat de contaminant equivalent s’han tingut en compte els diferents 
factors de caracterització d’aquests en els efectes analitzats. A la Taula L.13 es poden veure 
aquests factors. 

 
Efecte 

Contaminant 
equivalent 

Factor de 
caracterització 

(kg) 

CO2 Efecte hivernacle CO2 equivalent 1 

CH4 Efecte hivernacle CO2 equivalent 11 

Font: Pla de Foment de les energies renovables d’Espanya (ref. [10]) 

Taula L.13 Factors de caracterització per als diferents contaminants 
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Per a la producció d’electricitat a partir d’altres residus, s’han suposat les mateixes 
emissions que per a la biomassa. 

Referent a la cogeneració, per estimar les emissions produïdes per la generació d’electricitat 
a partir d’aquest mètode s’han realitzat un sèrie de suposicions sobre l’assignació 
d’emissions.  

Mitjançant la cogeneració, es produeix electricitat i calor a partir de combustibles. A l’hora de 
l’assignació de l’emissió de contaminants sobre cada tipus d’energia produïda existeixen 
diferents mètodes per fer-ho: es poden atorgar totes les emissions a la producció 
d’electricitat, assignar la totalitat a la producció d’energia tèrmica, repartir segons l’energia 
produïda per cadascun del tipus o mitjançant variables econòmiques com per exemple el 
cost de producció de cadascun del tipus. Per aquest tema encara no s’ha arribat a un acord 
de com s’han de comptabilitzar les emissions. Es una temàtica d’actual discussió a la Unió 
Europea per establir unes directrius a seguir.  

El mètode utilitzat per al càlcul de les emissions de la producció d’energia elèctrica 
mitjançant cogeneració s’han assignat seguint el mètode de repartiment de càrrega segons 
la quantitat d’energia de cada tipus produïda, és a dir, l’electricitat es “penalitzarà” segons 
els kWhe produïts i el calor segons els kWht generats.  

Segons The European Association for the Promotion of Cogeneration (ref. [12]), en una 
planta de cogeneració de 827 kW de potència nominal funcionant amb una turbina de gas 
amb gas natural, per una càrrega de combustible del 100% es generen 803 kWe i 1018 kWt.  
Per tant, per cada kWe produït se’n produeixen 1,3 kWt. D’aquesta manera, les emissions 
totals de la planta de cogeneració es repartiran atribuint el 44% d’aquestes a la producció 
d’electricitat i el 56% restant a la producció de calor. 

A la Taula L.14 es poden veure les emissions dels diferents contaminants en g/kWhe segons 
el tipus de planta de cogeneració.  

 CO2 (g/kWhe) 

Turbina gas natural 577 

Cicle combinat 402 

Turbina de vapor 1.105 

Motor combustió  666 

Font: The European Association for the Promotion of Cogeneration (ref. [12]) 

Taula L.14 Emissions totals de contaminants degudes a la cogeneració per kWhe 
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El repartiment de les diferents tecnologies de cogeneració instal·lades a Espanya s’ha 
suposat segons la Taula L.15. 

turbina gas 28% 

cicle combinat 25% 

turbina vapor 21% 

motor combustió  26% 

Font: COGEN EUROPE (ref. [13]) 

Taula L.15 Tecnologies de cogeneració instal·lades a Espanya  

D’aquest repartiment i aplicant l’assignació corresponent a la generació d’electricitat (44%) 
s’obtenen les emissions equivalents de contaminants que es poden observar a la Taula 
L.16. 

 
 

(*) Els factors de caracterització emprats es poden veure a la Taula L.13.  

Emissions/TJe  

kg CO2 equivalent 8,18E+04 

m3 residus radioactius 0 

Taula L.16 Emissions de contaminants per la producció d’electricitat a partir de la 
cogeneració  

Finalment, per calcular l’impacte ambiental de la generació d’electricitat a Catalunya s’ha 
tingut en compte el mix elèctric català (veure Taula L.17). A partir d’aquest mix i de les 
emissions de cadascuna de les fonts d’energia esmentades s’han calculat les emissions per 
TJ d’energia elèctrica produïda a Catalunya. A la Taula L.1 es poden veure les emissions de 
contaminants per TJe i per TJe produït a Catalunya. 

 GWh produïts al 2003 % producció 

hidràulica 1.239 2,85% 

carbó 145 0,33% 

gas natural 1 0,00% 

fuel 305 0,70% 

cicles combinats 4.968 11,43% 

Producció bruta 

nuclear 23 0,05% 

hidràulica  5.649 13,00% Autoproductors1 

eòlica 579 1,33% 
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fotovoltaica 991 2,28% 

biomassa i residus 582 1,34% 

cogeneració 3.950 9,09% 

residus no renovables 25.028 57,59% 

 

Font: Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya (ref. [14]) 
1 Tipus separats segons la tipologia que establerta pel RD 436/2004 per a la producció d’energia elèctrica en 
règim especial 

Taula L.17 Mix elèctric català 

L.3 Càlculs de l’impacte ambiental dels combustibles 
fòssils 

A la Taula L.2 es poden veure els impactes ambiental dels diferents combustibles emprats al 
Fòrum. A continuació es detallen els càlculs i les suposicions realitzades per calcular 
l’impacte ambiental que apareixen en dita taula.  

Totes les dades pertanyen a l’impacte ambiental de tot el procés dels combustibles, és a dir, 
corresponen a dades que tenen en compte tot el cicle de vida dels combustibles: extracció, 
transport, producció, distribució i consum d’aquests.  

Les dades de l’impacte ambiental de la gasolina i el gas-oil s’han extret de l’ICAEN (ref. 
[15]). En aquesta publicació s’identificaven els principals contaminants emesos per un 
vehicle de les mateixes característiques funcionant amb gasolina i amb gas-oil. El consum 
del vehicle és de 8 l/100 km i de 7 l/100 km respectivament per a cada combustible. A la 
Taula L.18 es poden veure les dades que apareixen a la publicació. 

g/km CO2 

cotxe gasolina 222 

cotxe gas-oil 209 

Font: ICAEN (ref. [15]) 

Taula L.18 Emissions de contaminants en g/km d’un vehicle de gasolina i un de gas-oil 

Amb aquestes dades i suposant les propietats que es poden veure a la Taula L.19 per a 
cadascun dels combustibles es pot calcular l’impacte ambiental en kg/TJ.  
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 P.C.I. (kcal/kg) ρ (l/kg) 

Gasolina 10.400 0,75 

Gas-oil 10.200 0,84 

Font: Coll, P., Pretel, C., Cortés G. (ref. [20]) 

Taula L.19 Propietats de la gasolina i del gas-oil 

A continuació es pot veure un exemple per al càlcul de les emissions de CO2 en kg/TJ per al 
cas de funcionament del vehicle amb gasolina: 

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
9

2 2g CO kg CO100 km 0,75 l 1 kg 1 kcal 10  KJ222 47875,64
km 8 l 1 kg 10400 kcal 4,18 KJ 1 TJ TJ

 

Referent a l’impacte ambiental del biodièsel, les emissions de CO2 s’han estimat a partir de 
les dades d’emissió d’aquest contaminant que apareixen a la bibliografia (ref. [16]). Segons 
l’Associació Catalana de Biodièsel, tot el biodièsel generat a Catalunya el 2004 es produeix 
exclusivament a partir d’olis de fregir. Per aquest tipus de biodièsel al 100%, l’estalvi 
d’emissions de CO2 en front al gas-oil és de 125 g CO2 equivalent/km.  

Tenint en compte que el biodièsel utilitzat al Fòrum és BDP10 (90% de gas-oil i un 10% de 
biodièsel), s’han calculat les emissions d’aquest combustible com: 

−
⋅ + ⋅ =2 2209 g CO (209 125)g CO g CO0,9 0,1 196,5

km km km
2  

Finalment, les emissions del gas natural i del propà s’han calculat com la suma de les 
emissions degudes a l’extracció, transport i distribució d’aquests més les degudes a la 
combustió d’aquests en l’àmbit domèstic. A la Taula L.20 i a la Taula L.21 es poden veure 
aquestes dades. 

 CO2 (kg/GJ) CH4 (g/GJ) 

Gas natural 6,1 14,8 

Propà 4,1 16,3 

Font: Transport Research Laboratory (ref. [18]) 

Taula L.20 Emissions degudes a l’extracció, transport, producció i distribució de gas natural i 
de LPG. 
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 CO2 (g/kWh) CH4 (g/kWh) 

Gas natural 0,188 0,036 

Propà 0,234 0,012 

Font: Lane and Lipp (ref. [19]) 

Taula L.21 Emissions degudes a la combustió de gas natural i de LPG. 

Pel que fa al transport aeri, a la es poden veure les emissions d’aquest mitjà de transport. 
Generalment, les emissions es divideixen segons les emissions LTO (enlairament i 
aterratge, Land and Take-Off emissions) i les que corresponen a l’ascens, creuer i descens.  

En la bibliografia escollida es presenten les emissions totals de CO2 i de SO2 degudes al 
consum de combustible i les emissions de CH4 i de NOx segons l’etapa del vol i segons la 
llargada del vol: domèstic o internacional (es consideren vols domèstics aquells que el seu 
trajecte és de fins uns 1000 km, a partir d’aquí són internacionals). A la Taula L.22 es poden 
veure aquestes emissions. 

 CO2 CH4 

totals (kg/t) 860 -  

LTO domèstic (kg/LTO) - 3,68 

LTO internacional (kg/LTO) - 6,96 

creuer domèstic (kg/t) - 0 

creuer internacional (kg/t) - 0 

Font: AEA Techcology Environment (ref. [22]) 

Taula L.22 Emissions de contaminants degudes al consum de fuel en el transport aeri 

El consum de combustible s’ha extret a partir de l’energia consumida pels visitants que van 
viatjar en avió (veure apartat 4.2.4 de la memòria) i suposant que el combustible utilitzat ha 
estat el querosè. 

El P.C.I del querosè d’aviació és de 10.400 kcal/kg (segons Coll, P., Pretel, C., Cortés G., 
ref. [20]), per tant els kg de fuel consumit s’han calculat com: 

⋅ ⋅ ⋅ =
310  kJ 1 kg 1 t1.955.369.859 MJ 44.980 t

1 MJ 10400 kcal 1000 kg
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Per al càlcul de les emissions de CH4 s’ha agafat la mitjana de les emissions dels vols 
domèstics i internacionals. El nombre de LTO realitzats s’ha extret del nombre de 
desplaçaments realitzats en avió (veure apartat 4.2.2 de la memòria).  

A més, també s’han considerat les emissions degudes a la producció del fuel per als avions. 
Aquestes emissions es poden veure a la Taula L.23. 

 CO2 (kg/GJ) CH4 (g/GJ) 

querosè 6,4 16 

Font: Transport Research Laboratory (ref. [18]) 

Taula L.23 Emissions de la producció de querosè 

Amb aquestes dades s’han calculat les emissions totals de contaminants degudes al 
transport aeri. Per obtenir les emissions dels contaminants equivalents dels efectes 
considerats s’ha emprat els factors de caracterització que es poden veure a la Taula L.13 

Finalment, per calcular la quantitat de contaminant per GJ per poder-la comparar amb els 
altres transports, s’ha dividit l’emissió total de contaminants entre els GJ consumits degut a 
aquest mitjà de transport. A la Taula L.24 es presenten els resultats de les emissions totals 
de contaminants. 

 kg CO2 equivalent/GJ 

avió 2,63E+04 

Taula L.24 Impacte ambiental del transport aeri (emissions finals de contaminants 
equivalents) 
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M Valors de referència i anàlisi d’eficiència 
energètica del Fòrum 

En aquest annex es detallen els arguments emprats per a l’avaluació d’eficiència energètica 
del Fòrum així com els diferents càlculs i suposicions realitzats per a cadascun dels 
aspectes avaluats. 

A) SUBMINISTRAMENT 

Les diferents fonts energètiques emprades al Fòrum van ser l’electricitat provinent de la 
xarxa elèctrica catalana, diferents tipus de combustibles fòssils i el Districlima.  

Pel que fa a l’electricitat, el mix elèctric català té un impacte elevat ja que la major part de 
l’energia prové de centrals nuclears i de la crema de diferents tipus de combustibles fòssils. 
Malgrat s’han de considerar totes les possibilitats energètiques de la zona on es situa el 
recinte, per al cas del desenvolupament del Fòrum, donat l’elevat consum elèctric que va 
generar es complicat millorar aquest impacte. Per tant, aquest aspecte s’ha qualificat de 
correcte. 

Els combustibles fòssils consumits al Fòrum van ser gasolina i BDP10 per al 
desenvolupament d’espectacles i per al transport, gas natural per a les cuines i l’ACS dels 
restaurant i propà per a les cuines i l’ACS d’alguns mercats. 

Aquest punt s’ha qualificat d’acceptable però amb aspectes millorables ja que les opcions de 
propà, gas natural i gasolina per als diferents aparells que funcionen amb aquests 
combustibles actualment no són fàcilment substituïbles. En canvi, malgrat la iniciativa de l’ús 
de BDP10 és millor en front al combustible alternatiu que és el gas-oil, aquesta podria ser 
més ambiciosa amb l’ús de biodièsel en major concentració. 

Finalment, en referència al Districlima per a la climatització d’espais i el subministrament 
d’ACS, cal esmentar que aquesta és una xarxa de producció d’aire fred i calent a partir de la 
incineració de residus i el seu impacte és inferior a l’ús d’aires condicionats o aparells 
calefactors d’aigua. Per tant, s’ha qualificat com a correcta. 
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B) ESTRUCTURA I DISSENY 

b. 1. IL·LUMINACIÓ  

S’inclou en aquest apartat la il·luminació interior i pública del Fòrum. 

S’ha comprovat si el tipus d’il·luminació emprat al Fòrum va ser eficient. Primer, s’ha realitzat 
un inventari dels diferents tipus de il·luminaria existents al Fòrum en espais interiors i s’ha 
calculat el percentatge de tipus de il·luminaria eficient emprat al Fòrum.  

Posteriorment, a partir de l’esmentat inventari i de la coneixença de la funcionalitat de 
cadascun dels espais a il·luminar, s’ha comprovat si il·luminància, (lum/m2), era la 
corresponent segons els espais.   

La potència suposada per cadascuna de la il·luminaria existent al Fòrum es mostra a la 
Taula M.1. 

 P (W) 

halògens 80 

focus 150 

bombetes incandescents 60 

fluorescents 40 

focus halogenurs metàl·lics 70 

baix consum 15 

faroles focus (halogenurs metàl·lics) 200 

faroles marina (halogenurs metàl·lics) 350 

tires (bombetes incandescents) 100 

plaques llum 40 

bombetes marina (LEDs) 5 

Taula M.1 Potència dels diferents tipus d’il·luminàries existents al Fòrum 

A continuació es presenta una taula resum amb els resultats obtinguts.  
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 ESPAIS INTERIORS 

 NOMBRE %  W W/m2 lum lum/m2 

halògens 516 4,08% 41.280   908.160   

focus 817 6,45% 122.550   3.063.750   

bombetes incandescents 769 6,07% 46.140   415.260   

fluorescents 8.624 68,12% 344.960   20.697.600   

focus halogenurs 
metàl·lics 10 0,08% 700   59.500   

baix consum 1.907 15,06% 28.605   1.430.250   

faroles focus 17 0,13% 3.400   289.000   

TOTAL 12.660 100,00% 587.635 5,71 26.863.520 260,81 

 ESPAIS EXTERIORS 

 NOMBRE %  W W/m2 lum lum/m2 

faroles focus 
(halogenurs metàl·lics) 642 18,36% 128.400   10.914.000   

faroles marina 
(Halogenurs metàl·lics) 17 0,49% 5.950   505.750   

Tires (incandescents) 2025 57,92% 202.500   1.822.500   

plaques llum 
(fluorescents) 12 0,34% 480   28.800   

bombetes marina (LEDs) 800 22,88% 4.000   240.000   

 TOTAL 3496 100,00% 341.330 0,66 13.511.050 25,93 

Taula M.2 Inventari del tipus d’il·luminària del Fòrum 

Referent als espais interiors, es pot comprovar que un 80% de la il·luminació és eficient 
(fluorescents, llums de baix consum i focus d’halogenurs metàl·lics, en un 66%, 14% i 1% 
respectivament). Per tant, la qualitat de la il·luminaria és correcta. 

Pel que fa a la il·luminància, s’observa que, de mitjana, és de 264,15 lum/m2 (superfície 
interior estimada 103.000 m2, veure 0). D’aquesta superfície s’ha suposat que 
aproximadament un 40% va tenir un ús d’oficines i la resta eren espais de pas.  

Segons Fernández, J. I Boix, O. (ref. [54]), els nivells d’il·luminància mitjana per a cada espai 
són de 500 i 100 lum/m2 respectivament. Per tant, als espais interior del Fòrum li 
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corresponen aproximadament uns 260 lum/m2. Es pot concloure que aproximadament la 
il·luminància dels espais interiors va ser correcta. 

Referent a les superfícies exteriors, es pot veure que la gran quantitat de bombetes 
incandescents que es van col·locar als molls fa que l’eficiència de la il·luminaria disminueixi. 
Malgrat això, cal esmentar, que les faroles col·locades a l’exterior sí que eren eficients. 

Pel que fa a la il·luminància, de la taula s’observa que per als espais exteriors va ser de 
25,93 lux/m2 (superfície exterior estimada 521.000 m2, veure 0). Segons Fernández, J. I 
Boix, O. (ref. [54]), els nivells d’il·luminància per espais públics d’ús moderat és de 7,5 
lux/m2. Per tant, es pot observar que la il·luminància del Fòrum va ser molt superior a la 
recomanada per aquest tipus d’espais. A la es mostra el recinte Fòrum il·luminat a la nit i es 
pot comprovar la quantitat d’il·luminària existent. 

 

Font: UMA 

Foto M.1 Il·luminació nocturna del recinte Fòrum 

D’aquest resultat es pot concloure que el tipus d’il·luminària dels espais interiors va ser 
adequada mentre que la dels exteriors va estar molt per sobre dels valors recomanats.  

Finalment, també s’ha tingut en compte que la major part dels espais interiors no disposaven 
d’interruptors manuals per poder tancar els llums, per exemple les sales de descans per 
treballadors, els lavabos, els mòduls sanitaris,... i els grans edificis no disposaven de 
detectors de presència per tal de que els llums només restessin oberts quan fos necessari. 
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Referent a l’aprofitament de la il·luminació natural, com també s’ha esmentat a l’estudi de 
bones pràctiques, al CC estaven els llums oberts les 24h del dia independentment i l’Edifici 
Fòrum no estava dissenyat per poder aprofitar la il·luminació natural. 

Per aquests motius s’ha qualificat aquest punt d’acceptable però amb aspectes millorables. 

b. 2. CLIMATITZACIÓ 

La major part del Fòrum estava climatitzat mitjançant la xarxa de District Heating and 
Cooling del Districlima. Com s’ha detallat a l’apartat 5.2. de la memòria, aquest va consumir 
un 94% de l’energia primària, els ventiladors mecànics un 4% i l’aire condicionat un 2%. 

Referent a l’estructura de la climatització mitjançant el Districlima als grans edificis (Centre 
de Convencions i Edifici Fòrum), no es coneix com s’efectuava el seu control (per plantes, 
general,...) però es va observar que cap dels diferents espais d’aquests edificis disposava de 
termòstat individual. 

En canvi, a la resta d’edificis com el Rampa o l’edifici Capitania, es va observar que en molts 
espais disposaven de petites màquines distribuïdores de l’aire fred o calent que es podien 
obrir o tancar manualment. 

Donades aquestes observacions, aquest aspecte s’ha qualificat d’acceptable però amb 
aspectes millorables. 

b. 3. ACS 

La major part de l’aigua calenta sanitària (90%) utilitzada als espais ubicats a les 
construccions permanents al Fòrum provenia de la xarxa de District Heating and Cooling 
Districlima. 

La resta de l’aigua es va produir mitjançant escalfadors de gas natural i termos elèctrics en 
un 2 i 8% respectivament. 

Per tant, l’estructura i disseny de la xarxa s’ha qualificat de correcte. 

b. 4. ESPECTACLES I EXPOSICIONS 

Durant l’inventari realitzat del Fòrum es va observar que les exposicions no disposaven de 
detectors de presència per les diferents zones d’aquestes per poder apagar els llums dels 
espais que no s’utilitzaven. 

D’altra banda, s’ha observat que les 4 grans exposicions del Fòrum van consumir un 10% de 
l’energia total del Fòrum. Concretament, l’exposició d’Habitar el Món que tenia l’objectiu de 
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promoure bones pràctiques energètiques i sensibilitzar als visitants va consumir un 2,2% del 
consum total del Fòrum.  

Per tant, l’estructura i el disseny de les exposicions s’ha qualificat com a millorable ja que el 
disseny hagués pogut ser més eficient. 

b. 5. ESTABLIMENTS ALIMENTARIS 

El subministrament energètic dels establiments alimentaris es va realitzar següent: 

- mercats: un tot elèctric i la resta la cuina i l’ACS mitjançant bombones de propà i la 
resta d’aparells també elèctrics 

- quioscos: 17 quioscos totalment elèctrics 

- restaurants: 4 restaurants amb la cuina i l’ACS gas natural i la resta d’aparells 
elèctrics 

Referent a la il·luminació, s’ha realitzat un inventari del tipus d’il·luminària utilitzada en 
aquests establiments. A la Taula M.3 es pot observar el resultat obtingut. 

 establiments alimentaris 

 quantitat % 

halògens 135 2,91% 

LEDs 3.760 80,96% 

focus 11 0,24% 

bombetes incandescents 126 2,71% 

fluorescents 360 7,75% 

focus halogenurs metàl·lics 250 5,38% 

baix consum 2 0,04% 

Taula M.3 Il·luminaria dels establiments alimentaris 

Es pot comprovar que un 94% de la il·luminaria emprada és eficient. Els LEDs tenien una 
funció decorativa i estaven ubicats en uns pals a sobre dels mercats i quioscos del Fòrum. 
Els fluorescents es van utilitzar bàsicament per a la il·luminació de les cuines i els focus 
d’halogenurs metàl·lics per a la il·luminació exterior dels mercats i quioscos (veure Foto M.2. 
La resta dels llums utilitzats estaven a les sales de menjar dels 4 restaurants del Fòrum. 
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Font: UMA 

Foto M.2 Il·luminació dels quioscos amb LEDs i halogenurs metàl·lics respectivament 

Malgrat la il·luminació va ser eficient, tenint en compte que les cuines elèctriques tenen un 
consum d’energia primària un 30%11 superior a les de gas i els escalfadors d’ACS elèctrics 
2,5 vegades superior al de gas natural12 i que aquests usos són els que més consum 
energètic impliquen aquest punt s’ha qualificat de millorable. 

b. 6. APARELLS D’OFICINA I ELÈCTRICS 

L’estructura i disseny d’aquests s’ha qualificat de correcta.  

b. 7. TRANSPORT 

Per avaluar l’estructura i el disseny del transport del Fòrum es distingirà entre la flota interna 
i la flota externa del Fòrum. 

Pel que fa a la flota interna a la Taula M.4 es presenten els consums unitaris dels diferents 
tipus de vehicles emprats per als desplaçaments externs del Fòrum. 

                                                 
11 Dada calculada a partir de Lyfe Cycle Análisis of a kitchen (ref. [30]) 
12 Dada calculada a partir de Lyfe Cycle Análisis of a kitchen (ref. [30]) i www.vidasostenible.com (ref. 
[32]) 
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Quantitat 
vehicles 

Ús 
MJ tèrmic 

equivalent/km·
passatger 

Vehicle híbrid 
54 Desplaçament extern 

acollida participants 
diàlegs 

1,41 

Vehicle BDP10 
(Previa) 

15 Desplaçament extern 
acollida participants 
diàlegs 

2,13 

Vehicle BDP10 
(Scenic) 

1 Desplaçament extern 
acollida participants 
diàlegs 

1,75 

Taula M.4 Tipus de vehicles de la flota Fòrum externa 

Es pot comprovar que el percentatge de vehicles híbrids, que són els menys contaminants, 
és d’un 77% del total.  

La organització va habilitar 59 vehicles elèctrics de 4 rodes i 20 motos elèctriques de dues 
per als desplaçaments dels treballadors i de la gent amb mobilitat reduïda a l’interior del 
recinte respectivament. Aquests vehicles presenten un consum d’energia primària de 1,87 
MJ tèrmics equivalents/km.  

Com a valor de referència s’ha pres el consum d’un vehicle petit (Aixam, semblant als 
elèctrics utilitzats al Fòrum). El seu consum d’energia primària és de 1,36 MJ tèrmics 
equivalents/km suposant que el combustible que consumeix és gas-oil malgrat podria 
alimentar-se de biocombustibles amb un impacte inferior.  

Per tant, es pot comprovar que donat el mix elèctric català, l’impacte dels vehicles elèctrics 
és superior a l’impacte d’un vehicle de combustible de característiques similars. 

Referent a la flota externa del Fòrum, a l’estudi de mobilitat (Annex E, Vol. I) s’ha analitzat la 
mobilitat dels treballadors i dels visitants.  

L’acció que la organització va implantar per facilitar el transport públic va ser l’establiment 
d’autobusos llançadora nocturns per als treballadors. Malgrat aquests van tenir una resposta 
molt bona entre els treballadors, l’impacte energètic més gran va venir donat pel 
desplaçament dels visitants al recinte.  

Si s’observen els resultats de l’anàlisi de l’enquesta de visitants (veure Annex E, Vol. I) es 
pot observar que un 56% dels quilòmetres recorreguts es van realitzar en cotxe. Aquest 
percentatge varia segons la procedència dels visitants de la següent manera: 
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- menys de 10 km: 32% dels desplaçaments en vehicle privat contaminant i un 63% 
en transport públic 

- de 10 a 300 km: 55% dels desplaçaments en vehicle privat contaminant i un 36% en 
transport públic 

- més de 300 km:  33% dels desplaçaments en vehicle privat contaminant i un 55% en 
transport públic 

Segons l’enquesta de mobilitat de Barcelona del 2001(ref. [2]), dels desplaçaments entre la 
primera corona (que són els que es correspondrien amb els del Fòrum de menys de 10 km i 
més de 300 km), el 28.5% es realitzen en vehicle privat, el 34.3% en transport públic i la 
resta, 37% a peu. Dels desplaçaments a partir de la 2a i fins a la 6a corona (es 
correspondrien amb els de 10 a 300 km), entre un 47 i 55% es realitzen en transport privat 
depenent de la corona. 

Per tant, es pot observar que el percentatge de visitants que es van desplaçar al Fòrum en 
cotxe és superior que la mobilitat a Barcelona diària. Referent al transport púbic, el fet que el 
del Fòrum sigui tan més elevat es deu a que la gent no hi va accedir a peu donat que està 
ubicat en un extrem de la ciutat. En canvi, diàriament molta gent sí que es desplaça a peu 
per Barcelona. 

En conseqüència es pot veure que la mobilitat dels visitants del Fòrum va ser més 
contaminant que la mobilitat diària per Barcelona i la corona metropolitana.  

Entre altres motius, una possible causa d’aquest fet es que a l’hora del tancament del 
recinte, els mitjans de transport públic ja estaven tancats.  

Finalment, respecte a l’habilitació de golondrines per accedir al Fòrum, cal esmentar que 
aquestes van suposar un consum de 25,66 l de gas-oil per passatger. 

Per tant, aquest aspecte s’ha qualificat com a millorable.  

b. 8. MATERIALS 

El consum associat als materials que té un impacte més elevat és l’associat als materials 
fungibles. Alhora, dins d’aquests materials els que tenen un major impacte són els residus 
de paper i plàstic, en especial, aquells que van directament a l’abocador (veure apartat 
4.3.4. de la memòria). 

Al Fòrum, la organització va habilitar punts de reciclatge per tot el recinte. Malgrat això, 
durant el desenvolupament del Fòrum, es va poder observar que el grau de reciclatge 
aconseguit al Fòrum no va ser molt elevat.  
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Pel que fa a l’estructura i disseny de la xarxa de reciclatge l’existència de bujols de rebuig al 
costat de les taules per menjar dels establiments alimentaris i de papereres de rebuig per tot 
el recinte quedant aquestes molt més a l’abast que els punts de reciclatge va ser un dels 
punts que no va incentivar als visitants a reciclar (veure Foto M.3). A més, també es va 
observar que els punts de reciclatge no disposaven de bujol de matèria orgànica. 

Foto M.3 Bujol de rebuig al costat de les taules de menjar 

 

Referent als treballadors, es va observar que a les oficines totes les taules disposaven de 
paperera de rebuig a sota. Aquest fet tampoc va ajudar a que els treballadors reciclessin.  

Pel que fa a l’impacte generat pel consum d’altres materials cal esmentar que l’estructura del 
servei de begudes del Fòrum, mitjançant el got Fòrum, va suposar un impacte energètic 
superior a la utilització de gots de plàstic no reutilitzables (veure K). Cal esmentar que la 
xarxa de retorn dels gots que la organització va preparar no en va facilitar el retorn ja que 
només es van habilitar quatre punts en tot el recinte per fer-ho i cap d’aquests estava ubicat 
prop de la sortida.  

També es van observar accions com el repartiment d’horaris DINA3 en dos idiomes o la 
col·locació de paper sobre les plates de menjar que van suposar un consum de materials 
evitable (veure Foto M.4 i Foto M.5). 
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Foto M.4 Horaris del Fòrum en dos idiomes  

 

Font: UMA 

Foto M.5 Paper sota les plates de menjar  

Finalment, pel que fa al consum associat als materials de les construccions permanents per 
realitzar l’avaluació d’eficiència energètica caldria avaluar la idoneïtat del tipus d’edificis 
construïts (que impliquen un impacte ambiental tan elevat) i dels materials escollits per a la 
funció que aquests tenien els 141 dies de Fòrum.  
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Donat que aquests edificis no només van ser construïts per al desenvolupament del Fòrum 
si no que també es volia urbanitzar i potenciar l’ús futur de la zona no s’entrarà en aquesta 
discussió. Malgrat això, amb un any de perspectiva, s’ha pogut comprovar que aquests 
edificis no han estat tan utilitzats com es preveia, per tant, el percentatge d’impacte 
corresponent al Fòrum podria arribar a ser molt superior al calculat si es tingués en compte 
aquesta utilització. Aquests aspectes estan comentats amb més detall a l’P. 

Per tant, malgrat amb l’establiment de la recollida selectiva va reduir l’impacte ambiental de 
l’esdeveniment, aquest punt s’ha qualificat d’acceptable però amb aspectes millorables. 

C) ÚS 

c. 1. IL·LUMINACIÓ  

Pel que fa a l’ús, segons l’estudi de bones pràctiques (veure Annex D), durant el 
desenvolupament del Fòrum es van observar diferents espais interiors amb interruptor que 
tenien els llums oberts i estaven desocupats. 

També es van observar molts espais del Fòrum il·luminats artificialment mentre hi havia 
suficient llum natural (per exemple, el Centre de Convencions o les botigues dels Molls). 

D’altra banda, la il·luminació pública, es va observar que s’engegaven els llums molt aviat 
(abans dels de la ciutat de Barcelona) i que aquests romanien encesos durant tota la nit. 

Per tant, ambdós usos s’han qualificat de millorables. 

c. 2. Climatització 

Com s’ha detallat a l’estudi de bones pràctiques energètiques realitzat, durant el 
desenvolupament del Fòrum es va observar que la temperatura dels grans edifica era força 
baixa. Aproximadament, s’ha estimat que estava sobre els 22ºC. 

Segons l’Agència de l’Energia de Barcelona, la temperatura de confort a l’estiu es situa entre 
24ºC i 26ºC (ref. [50]). 

D’altra banda, també es van observar incidències de bones pràctiques en climatització com 
tenir les portes obertes mentre l’aire estava en funcionament i habitacles amb l’aire engegat 
sense ningú a l’interior. 

Per això, s’ha qualificat aquesta alternativa de millorable. 

c. 3. ACS 

No es disposa de valors de referència ni d’informació per avaluar l’ús de l’ACS.  
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c. 4. Espectacles i exposicions 

El consum energètic de les grans exposicions ha estat estimat a partir de la lectura del 
comptador d’una de les 4 mostres. Malgrat això, aquest consum no s’ha pogut argumentar 
amb les dades d’inventari de les que es disposa. Per tant, s’ha suposat que el fet de que 
sigui tan gran es deu a que aquestes van estar en funcionament les 24h del dia 
independentment de la funcionament del recinte. 

Per aquest motiu, l’ús s’ha qualificat com a millorable. 

c. 5. Establiments alimentaris 

Com es conclou a l’estudi de bones pràctiques (veure Annex D) durant el desenvolupament 
del Fòrum es va observar que els llums exteriors i interiors dels mercats i quioscos romanien 
encesos durant tot el dia independentment de la il·luminació natural. 

Referent a com es van utilitzar la resta d’aparells dels establiment, en general el seu ús va 
ser correcte. 

Per tant, aquest punt s’ha qualificat d’acceptable amb aspectes millorables. 

c. 6. Aparells d’oficina i electrodomèstics 

A les diferents inspeccions realitzades pel recinte es va observar que ‘ús de la major part 
d’aquests aparells va ser correcta. Per exemple, els ordinadors estaven majoritàriament en 
repòs mentre no eren utilitzats. 

Per tant, s’ha qualificat de correcta. 

c. 7. Transport 

Pel que fa a l’ús dels diferents tipus de transport per part dels visitants i treballadors no es 
van observar incidències durant el desenvolupament del Fòrum.  

Si s’observa la Taula M.5 on es mostra el grau d’utilització dels diferents tipus de vehicles de 
la flota externa, es pot comprovar que els vehicles que presenten un menor impacte 
ambiental, els híbrids, van ser els menys utilitzats, concretament van realitzar un 28% del 
total dels quilòmetres tot i que representaven un 77% de la flota.  
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Quantitat 
vehicles 

MJ tèrmic 
equivalent/k
m·passatger 

km realitzats 

Vehicle híbrid 54 1,41 96.412 

Vehicle BDP10 
(Previa) 

15 2,13 234.333 

Vehicle BDP10 
(Scenic) 

1 1,75 17.525 

Taula M.5 Ús de la flota externa del Fòrum 

Donat que l’impacte de la flota externa és només una petita part de l’impacte del transport, 
s’ha qualificat aquest punt d’acceptable però amb aspectes millorables. 

c. 8. Materials 

Segons l’informe de la gestió ambiental del Fòrum realitzat per la UMA (ref. [4]), la qualitat 
de separació de les diferents fraccions de residus i el grau de reciclatge del Fòrum no va ser 
gaire elevat al recinte.  

Entre d’altres motius, la manca d’indicadors per poder ubicar els punts de reciclatge i la 
manca d’informació sobre les fraccions que es llencen a cada bujol van fomentar aquests 
resultats. 

Pel que fa a les bones pràctiques del reciclatge dels establiments alimentaris, durant la 
inspecció visual realitzada per les universitats, es van detectar establiments que no seguien 
les instruccions de reciclatge. 

Per tant, de la mateixa manera que per al cas anterior, malgrat amb l’establiment de la 
recollida selectiva va reduir l’impacte ambiental de l’esdeveniment, aquest punt s’ha 
qualificat d’acceptable però amb aspectes millorables.  

D) GESTIÓ I CONTROL 

Els tres punts a analitzar de la gestió i control del consum energètic del Fòrum són: 
l’existència d’un sistema de control de consum energètic, la utilització d’aquest sistema i 
l’aplicació de mesures correctores en el cas d’incidències. 

La organització del Fòrum va establir un sistema de control del consum energètic força 
complet amb l’objectiu de inventariar tots els consums i detectar possibles incidències. 
Alhora va contractar un equip encarregat de dur a terme el seguiment d’aquest sistema i de 
controlar les bones pràctiques ambientals del recinte. 
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Per tant, aquest punt s’ha qualificat com a correcte. 

Malgrat l’existència del sistema, aquest no va poder ser utilitzat com indicava per manca 
d’informació o informació difosa en molts casos. El que sí que es va realitzar va ser el 
seguiment de les bones pràctiques ambientals del recinte. A partir d’aquest seguiment i dels 
indicadors avaluats, es van detectar incidències i es van proposar mesures correctores. 

Per tant, aquest punt s’ha qualificat d’acceptable però amb aspectes millorables. 

Finalment, referent a l’aplicació de mesures correctores per disminuir l’impacte ambiental 
s’ha qualificat com a millorable ja que no es va aplicar cap mesura a partir dels resultats 
obtinguts de l’estudi de seguiment. 
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N Estudi de les alternatives 

En aquest annex es detallen els càlculs i les suposicions realitzades per avaluar l’impacte 
ambiental i energètic de cadascuna de les alternatives proposades. Està separat per 
diferents subapartats i tipus d’ús segons la mateixa classificació utilitzada per l’exposició de 
les alternatives a la memòria.  

Per a cada alternativa s’han detallat les suposicions i els costos econòmics que impliquen i 
es presenta el pressupost de cadascuna d’aquestes. Al final de l’estudi de les alternatives es 
presenta una taula amb els resultats i paràmetres avaluats per a cada proposta.  

Es presenten en format digital a l’arxiu Annex_alternatives.xls els càlculs realitzat per a 
cadascuna d’aquestes. 

A continuació s’esmenten els preus de les fonts energètiques que s’han utilitzat per al càlcul 
del cost econòmic de les diferents alternatives. 

Font d’energia  Cost  

Terme variable (€/kWhe) 0,05 
Electricitat1 

Terme fix (€/kW·mes) 4 

Districlima2 €/MWh 14,9 

GLP3 €/kg 0,50 

Font: 1Mitjana estimada a partir dels preus de les diferents tarifes d’electricitat de les factures del Fòrum 
2Factures de consum de Districlima del Fòrum 
3BOE (ref. [52] i [53]) 

Taula N.1 Preu de les diferents fonts d’energia 

N.1 Alternatives subministrament 

S.1. Utilització de BDP100 en comptes de BDP10  

Les suposicions realitzades per al càlcul de l’estalvi ambiental i econòmic d’aquesta 
alternativa són les següents: 

- Segons Quirin, M. (ref. [49]), les propietats del BDP100 són: 

densitat = 0,89 kg/l 

PCI = 7867 kcal/kg 
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- Segons l’ICAEN (ref. [15]), les emissions de CO2 del BDP100 són 32.477,74 kg/TJ. 

- Segons conversa mantinguda amb el responsable de biodièsel de l’ICAEN, es 
possible utilitzar BDP100 als vehicles existents actualment sense necessitat de 
realitzar cap canvi. Una mostra d’això es que a Alemanya, a finals del 2005, entraran 
al mercat a les benzineres 2 milions de tones de BDP100 per als cotxes circulants 
sense necessitat de que aquests realitzin cap canvi. 

- Segons Petromiralles (empresa subministradora de biodièsel a Catalunya), el preu 
del BDP100 actualment és aproximadament uns 3,6 cèntims d’euro per litre més 
barat que el gas-oil. Això es deu a que el biodièsel està exempt de l’impost dels 
hidrocarburs i el preu del gas-oil està augmentant considerablement.  

El pressupost d’aquesta alternativa es mostra a continuació: 

S.1 PRESSUPOST FÒRUM   
    

INVERSIÓ 
   Total (€) 
-   0,00 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 

 
l 
consumits 

c€ estalviats/l 
combustible Total (€) 

combustible 
consumits 48.867,00 -3,61 -1.762,39 
    
COST TOTAL (€)   1.762,39 

N.2 Alternatives a l’estructura i disseny 

A) IL·LUMINACIÓ INTERIOR  

A la Taula N.2 es poden veure les suposicions de les hores de funcionament de la 
il·luminació interior amb cadascuna de les alternatives proposades per als grans edificis 
(EiD.II.1-4). 
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 EiD.I.1 
Detectors 
presència 
CC 

EiD.I.2 
Aprofitament 
llum natural 
CC 

EiD.I.3 
Detectors de 
presència i 
aprofitament 
llum natural 
al CC  

EiD.I.4 
Detectors de 
presència 
Ed. Fòrum 

Lavabos 5 24 5 5 

Oficines 9 10 3 9 

Magatzems 6 24 6 6 

Sales 5 BBPP 1 2 4 

Espai 
patrocinadors 

- - - 2 

Passadissos 18 8 4 - 

Entrada 24 10 10 - 

1 Estudi de Bones Pràctiques 

Taula N.2 Hores de funcionament de la il·luminació dels grans edificis amb les alternatives 
EID.II.1-4 

Es pot observar a la taula que la utilització de la il·luminació natural només s’ha tingut en 
compte a l’entrada i als passadissos del Centre de Convencions ja que per al 
desenvolupament de les altres activitats dutes a terme a l’edifici (oficines, sales, lavabos) sí 
que era necessària l’existència de llum artificial durant el seu ús. 

Referent a les despeses econòmiques de la implantació de cadascuna d’aquestes 
alternatives, s’ha tingut en compte l’estalvi degut a la reducció del consum elèctric i la 
despesa generada per la seva implantació. 

El cost estimat de cada detector de moviment és de 60€13 (assignant al Fòrum la part 
corresponent a 141 dies dels 3 anys suposats de vida que tenen aquests aparells). 

Referent al cost del control de la il·luminació natural s’ha suposat que, per dur a terme la 
regulació, era necessari un rellotge horari programable per cada planta. El cost d’aquest és 
de 85€14 assignant al Fòrum el corresponent a 141 dies dels 5 anys de vida estimats per 
aquest aparell. 

                                                 
13 Font: Indel Instal·lacions, S.L. 
14 Font: Indel Instal·lacions, S.L. 
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A continuació es pot veure el pressupost de cadascuna d’aquestes. 

EiD.II.1 PRESSUPOST FÒRUM   
    

INVERSIÓ 
 quantitat €/sensor Total (€) 
sensors 577 60,00 34.616,46 
    
INVERSIÓ ASSIGNABLE 
AL FÒRUM 577 7,73 4.457,46 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 

 
kWhe 
estalviats €/kWhe Total (€) 

electricitat -267.027 0,05 -13.351,33 
    
COST TOTAL (€)   -8.893,87 
    
EiD.II.2 PRESSUPOST FÒRUM   
    

INVERSIÓ 
 quantitat €/programador Total (€) 
programadors 4 85,00 340,00 
    
INVERSIÓ ASSIGNABLE 
AL FÒRUM 4 6,57 26,27 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 

 
kWhe 
estalviats €/kWhe Total (€) 

electricitat -168.532 0,05 -8.426,58 
    
COST TOTAL (€)   -8.400,31 
    
EiD.II.3 PRESSUPOST FÒRUM   
    

INVERSIÓ 
 quantitat €/programador Total (€) 
programadors 4 85,00 340,00 
sensors 577 60,00 34.616,46 
    
programador assignable 
Fòrum 4 6,57 26,27 
sensor assignable Fòrum 577 7,73 4.457,46 
    
INVERSIÓ ASSIGNABLE AL FÒRUM 4.483,73 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 

 
kWhe 
estalviats €/kWhe Total (€) 

electricitat -390.691 0,05 -19.534,55 
    
COST TOTAL (€)   -15.050,82 
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EiD.II.4 PRESSUPOST FÒRUM   
    

INVERSIÓ 
 quantitat €/sensor Total (€) 
sensors 114 60,00 6.854,40 
    
INVERSIÓ ASSIGNABLE 
AL FÒRUM 114 7,73 882,62 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 

 
kWhe 
estalviats €/kWhe Total (€) 

electricitat -65.920 0,05 -3.296,02 
    
COST TOTAL (€)   -2.413,39 

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

Donat que l’Edifici Fòrum no estava preparat per ser utilitzat amb il·luminació natural, per 
estimar l’estalvi d’aquesta alternativa, s’ha suposat que això hagués implicat el mateix  
percentatge d’estalvi en il·luminació que per al cas del Centre de Convencions que sí que 
s’ha calculat. 

Per al Centre de Convencions l’estalvi estimat que hagués implicat l’ús de la llum natural és 
del 35%.  

En quant al cost econòmic, s’ha suposat que el canvi del disseny de l’edifici tenint en compte 
aquest fet no hagués suposat cap despesa extra significativa per al Fòrum. Per tant, només 
s’ha estimat l’estalvi econòmic degut a la reducció del consum elèctric i el cost de la 
instal·lació de quatre programadors horaris per poder controlar l’hora d’encesa i apagada de 
llum quan s’utilitza la il·luminació natural. 

EiD.II.5 PRESSUPOST FÒRUM   
    

INVERSIÓ 
 quantitat €/programador Total (€) 
programadors 3 85,00 255,00 
    
INVERSIÓ ASSIGNABLE 
AL FÒRUM 3 6,57 19,70 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 

 
kWhe 
estalviats €/kWhe Total (€) 

electricitat -33.826 0,05 -1.691,32 
    
COST TOTAL (€)   -1.671,62 
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EiD.II.6. Mòduls sanitaris amb interruptors temporals 

Per aquesta alternativa s’ha suposat que els llums podrien estar oberts només 11 h/dia 
durant el mes de maig (de les 20h fins les 7h) i 9 h/dia durant els mesos de juny, juliol, agost 
i setembre (de les 21h fins les 6h). 

Per al cost econòmic, s’ha avaluat l’estalvi per la disminució del consum elèctric i la despesa 
de la col·locació de programadors horaris. S’ha suposat que es podria col·locar un 
programador per escomesa i aquest accionaria tots els mòduls sanitaris pertanyent a 
l’escomesa. El cost estimat d’un programador horari és de 85 €15. També s’ha tingut en 
compte la inclusió a la subhasta d’aquests programadors obtenint un 50% del seu cost.  

El pressupost d’aquesta alternativa es presenta a continuació. 

EiD.II.6 PRESSUPOST 
FÒRUM   
    

INVERSIÓ 
 quantitat €/programador Total (€) 
programadors 17 85,00 1.445,00 
subhasta 17 -42,50 -722,50 
    
INVERSIÓ ASSIGNABLE AL FÒRUM 722,50 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 

 
kWhe 
estalviats €/kWhe Total (€) 

electricitat -13.253 0,05 -662,64 
    

B) IL·LUMINACIÓ EXTERIOR  

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

S’ha suposat la eliminació total de les 2.045 bombetes incandescents col·locades a la zona 
dels Molls. 

Aquesta alternativa no suposa cap despesa econòmica extra, al contrari suposa l’estalvi del 
consum energètic d’aquestes bombetes i el del cost d’aquestes. El cost de cada bombeta 
suposat és de 1,5€16. 

A continuació es presenta el pressupost. 

                                                 

15 Font: Indel Instal·lacions, S.L. 

16 Font: www.vikingdirect.es  
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EiD.IE.1 PRESSUPOST FÒRUM  
    

INVERSIÓ 

 quantitat 
€ 
estalviats/bombeta Total (€) 

bombetes 2.045 -1,50 -3.067,50 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 
 kWhe €/kWhe Total (€) 
electricitat -117.000 0,05 -5.850,00 
    
COST TOTAL (€)   -8.917,50 

C) CLIMATITZACIÓ 

Per estimar l’estalvi energètic de cadascuna de les alternatives s’han realitzat les següents 
suposicions: 

EiD.C.1 Control temperatura interior del CC 

Temperatura interior del CC = 22ºC (estimada a partir de la observació durant el 
Fòrum) 

Segons l’Agència de l’Energia de Barcelona (ref. [33]), l’estalvi energètic per cada grau 
d’augment temperatura és d’un 8%. S’ha utilitzat aquesta dada per estimar el consum 
energètic amb l’augment de temperatura a 25ºC.  

Donat que ja existien reguladors de temperatura la despesa econòmica d’aquesta alternativa 
és zero ja que només calia augmentar la temperatura indicada. Referent a l’estalvi, s’ha 
calculat l’estalvi econòmic que hagués implicat la reducció de la demanda de fred del 
Districlima. 

Seguidament es detalla l’estalvi econòmic obtingut per l’aplicació de l’alternativa. 

EiD.II.1 PRESSUPOST FÒRUM  
    

INVERSIÓ 
   Total (€) 
-   0,00 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 

 
MWh 
estalviats €/kWhe Total (€) 

Districlima -1.335 14,90 -19.889,23 
    
COST TOTAL (€)   -19.889,23 
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EiD.C.2 Control temperatura interior de l’Edifici Fòrum 

Temperatura interior de l’Ed. Fòrum= 22ºC (estimada a partir de la observació durant 
el Fòrum) 

Els càlculs s’han realitzat de la mateixa manera que per al cas anterior. A continuació es 
presenta el cost econòmic per aquesta alternativa. 

EiD.II.2PRESSUPOST FÒRUM   
    

INVERSIÓ 
   Total (€) 
-   0,00 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 

 
MWh 
estalviats €/kWhe Total (€) 

Districlima -529 14,90 -7.889,14 
    
COST TOTAL (€)   -7.889,14 

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

S’ha suposat que la ocupació mitjana de cadascuna d’aquestes durant el Fòrum va ser de 
5h/dia (veure Annex 6). Per tant, s’ha suposat que la climatització s’engega mitja hora abans 
de ser ocupada per tenir-la preparada. 

Per calcular l’estalvi, s’ha assignat els kWh de fred consumits a cada sala en funció dels m2 
d’aquesta sobre la totalitat de l’edifici tenint en compte que d’aquest consum un 80% 
correspon a les hores de sol17 i l’altre 20% a la resta d’hores i que les sales estaven 
ocupades durant les hores de sol. 

S’ha suposat que per dur a terme aquesta proposta hi havia un treballador controlant les 
hores previstes d’ocupació de cada sala que s’encarregava d’engegar i tancar l’aire 
condicionat. S’ha suposat que aquest treballador havia d’estar 8 h/dia durant cada dia del 
Fòrum. El cost d’aquest al Fòrum s’ha estimat en 12€/h.  

No es disposa d’informació de com es regulava la temperatura als edificis del Fòrum, és a 
dir, si hi havia un controlador general, per plantes, per espais,... Per la implantació d’aquesta 
alternativa seria necessària la instal·lació d’un termòstat per sala. El preu suposat per cada 

                                                 

17 Hores sol: entre les 10h i les 20h 
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termòstat és de 100€18. S’ha assignat al Fòrum la part corresponent a 141 dies dels 10 anys 
de vida aproximats suposats per aquests aparells. 

Per altra banda, s’ha estimat l’estalvi degut a la reducció de consum de Districlima. A 
continuació es detalla el cost de la proposta. 

EiD.II.3 PRESSUPOST FÒRUM  
    

INVERSIÓ 
 quantitat €/termòstat Total (€) 
termòstats 16 100,00 1.600,00 
    
INVERSIÓ ASSIGNABLE 
FÒRUM 16 3,86 61,81 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 

 
MWh 
estalviats €/kWhe Total (€) 

Districlima -115 14,90 -1.715,41 
 hores €/h Total (€) 
treballador 1.128 12,00 13.536,00 
    
COST D'EXPLOTACIÓ TOTAL  11.820,59 
    
COST TOTAL (€)   11.882,40 

D) EXPOSICIONS I ESPECTACLES 

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

Segons www.energuia.com, la instal·lació de detectors de presència en habitacle pot 
suposar un estalvi en il·luminació d’un 20%. Per estimar l’estalvi d’aquesta alternativa s’ha 
suposat que la col·locació d’aquests aparells hauria estalviat un 15% del consum en 
il·luminació de les grans exposicions.  

Donat a que no es coneix l’origen del consum de les grans exposicions s’ha suposat que 
aquest es deu en un 20% al so, un altre 20% a aparells elèctrics i el 60% restant a 
il·luminació. Aquesta suposició s’ha realitzat en funció a dades aproximades esmentades pel 
personal d’instal·lacions del Fòrum. 

Per estimar el cost energètic d’aquesta alternativa s’ha calculat el cost de la implantació dels 
detectors i l’estalvi energètic implicat per l’existència d’aquests. La quantitat de detectors 
instal·lats s’ha calculat en funció de la potència d’il·luminació instal·lada estimada a partir del 
consum d’aquests tipus dels espectacles.  

                                                 

18 Font: Indel Instal·lacions, S.L. 
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S’ha suposat que, de mitjana, per cada 800 W de potència il·luminaria s’hauria d’instal·lar un 
detector19. el cost de cada detector s’ha estimat en 60 € aproximadament (instal·lació 
inclosa)20. S’ha suposat que, de la mateixa manera que altres aparells, aquests detectors es 
van subhastar en finalitzar l’activitat per un 50% del seu cost.  

A continuació es pot veure el pressupost total de l’alternativa. 

EiD.E.1 PRESSUPOST FÒRUM  
    

INVERSIÓ 
 quantitat €/detector Total (€) 
detectors 612 60,00 36.715,78 
subhasta 612 -30,00 -18.357,89 
    
INVERSIÓ ASSIGNABLE AL FÒRUM 18.357,89 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 
 kWhe €/kWhe Total (€) 
electricitat -248.492 0,05 -12.424,62 
    
COST TOTAL (€)   5.933,27 

E) ESTABLIMENTS ALIMENTARIS 

Per estimar l’estalvi aconseguit amb el subministrament de propà a tots els establiments 
alimentaris s’han realitzat les següents suposicions: 

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

L’estalvi d’energia primària per cuina propà és del 30%21. 

El cost econòmic d’aquesta alternativa s’ha calculat com la diferència del cost del consum 
d’electricitat o de propà més la diferència de cost entre una cuina elèctrica o de gas.  

Per avaluar el cost de l’electricitat, en aquest cas, s’ha tingut en compte que el canvi de la 
cuina elèctrica per una de gas podria disminuir la potència contractada a la xarxa. Per tant, 
s’ha calculat l’estalvi en termes d’energia fixa i variable.   

                                                 

19 Segons www.energuia.com (ref. [50]), un detector de moviment pot suportar uns 1.000W de 
potència resistiva o 250W si el circuit és de fluorescents. Donat que al Fòrum a les exposicions no hi 
havia pràcticament fluorescents s’ha decidit que per cada 700 W es necesitaría un detector. 

20 Font: Indel Instal·lacions, S.L.  
21 Dada calculada a partir de Lyfe Cycle Análisis of a kitchen (ref. [30]) 
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Una cuina d’hosteleria de gas és aproximadament uns 200 € més cara que una elèctrica22. 
Donat que aquests aparells es van subhastar en finalitzar l’activitat, s’ha suposat que el preu 
de venta va ser un 50% al de cost.  

A continuació es presenta el pressupost de l’alternativa. 

EiD.EA.1 PRESSUPOST 
FÒRUM   
    

INVERSIÓ 
 quantitat €/cuina Total (€) 
cuines propà 33 200,00 6.600,00 
subhasta 33 -100,00 -3.300,00 
    
INVERSIÓ ASSIGNABLE 
FÒRUM  3.300,00 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 

 
kWhe 
estalvi €/kWhe Total (€) 

electricitat -130.284 0,05 -6.514,20 

 
kW 
reducció €/kW·mes  

potència elèctrica 
contractada -220 4,00 -880,00 
 kg €/kg  
propà 19.860 0,50 9.929,76 
    
COST EXPLOTACIÓ TOTAL  2.535,56 
    
COST TOTAL (€)   5.835,56 

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

El consum d’energia primària de l’escalfador ACS elèctric 2,5 vegades superior al de gas 
natural23. 

El cost econòmic d’aquesta alternativa s’ha estimat com la diferència entre el consum de 
propà o electricitat i la diferència de preu d’un escalfador d’ACS de gas o un termo elèctric. 
Aquesta diferència és d’aproximadament 100 €.24. Aquests aparells també van ser 
subhastats en finalitzar el Fòrum, per tant, només s’ha comptabilitzat la meitat del preu de 
compra (s’ha suposat un preu de sortida del 50% del cost). 

                                                 
22 Font: www.climacity.com (ref. [31]) 
23 Dada calculada a partir de Lyfe Cycle Análisis of a kitchen (ref. [30]) i www.vidasostenible.com (ref. 
[32]) 
24 Font: Indel Instal·lacions, S.L. 
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A continuació es pot veure l’estalvi de la implantació d’aquesta proposta. 

EiD.EA.2 PRESSUPOST FÒRUM  
    

INVERSIÓ 
 quantitat €/cuina Total (€) 
ACS 13 100,00 1.300,00 
subhasta 13 -50,00 -650,00 
    
INVERSIÓ ASSIGNABLE 
FÒRUM  650,00 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 

 
kWhe 
estalvi €/kWhe Total (€) 

electricitat -6.232 0,05 -311,61 

 
kW 
reducció €/kW·mes  

potència elèctrica 
contractada -22 4,00 -88,40 
 kg €/kg  
propà 494 0,50 247,00 
    
COST EXPLOTACIÓ TOTAL  -153,01 
    
COST TOTAL (€)   496,99 

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

S’ha estimat que el consum energètic de la il·luminació de la part exterior dels establiments 
funcionant només 5 hores durant el mes de maig i 4 durant la resta de mesos (segons la 
disponibilitat de llum natural de cada mes i tancament del Fòrum). 

El cost econòmic de la implantació s’ha calculat com la diferència entre el cost de la 
instal·lació d’un programador horari a cadascun dels establiments alimentaris i l’estalvi 
econòmic degut a la reducció del consum elèctric. 

El cost estimat de cada programador horari és de 85 €25. S’ha suposat que aquests 
temporitzadors també es podien incloure a la subhasta i vendre’s a un 50% el seu cost.  

                                                 
25 Font: Indel Instal·lacions, S.L.. 
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A continuació es pot veure el pressupost realitzat. 

EiD.EA.3 PRESSUPOST FÒRUM  
    

INVERSIÓ 
 quantitat €/detector Total (€) 
temporitzadors 20,00 85,00 1.700,00 
subhasta 20,00 -42,50 -850,00 
    
INVERSIÓ ASSIGNABLE 
FÒRUM  850,00 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 

 
kWhe 
estalviats €/kWhe Total (€) 

electricitat -75.215,31 0,05 -3.760,77 
    
COST TOTAL (€)   -2.060,77 

F) TRANSPORT 

EiD.T.1. Organització d’autocars 

Pel que fa als viatges en autocar, s’ha suposat: 

- Es van organitzar 10 autocars des de cadascuna de les ciutats escollides (dos dies 
festius del període Fòrum: 24 juny i 11 setembre; els 4 dissabtes de juliol i els quatre 
diumenges d’agost)  

- Autocars ompliment mig 40 passatgers 

- Distància mitjana recorreguda pels autocars 290 km (anada i tornada) 

Per tant, amb aquestes suposicions 1.160.000 km dels 73.514.77726 km realitzats en cotxe 
s’haguessin fet amb autocar (km realitzats d’entre 10-300). 

Per avaluar el cost econòmic que això hagués suposat s’ha suposat que el Fòrum 
subvencionaria la meitat del cost dels autocars. Segons Autocars Gibert, S.A., el cost 
aproximat del km recorregut en autocar és de 2,5€. D’aquesta manera, el cost del lloguer 
d’un autocar seria de 725€ 

Per tal de que el desplaçament en autocar fos més econòmic que en cotxe i cridés l’atenció 
s’ha suposat que cada viatger hauria d’abonar 3€/viatge (anada i tornada), per tant, per cada 
autocar 605€ anirien a càrrec del Fòrum.  

A continuació es presenta el pressupost estimat per a l’alternativa. 

                                                 

26 Dada obtinguda de l’estudi de mobilitat dels visitants del Fòrum (veure apartat 4.2.2 de la memoria) 
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EiD.T.1 PRESSUPOST FÒRUM  
    

INVERSIÓ 
   Total (€) 
-   0,00 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 
 quantitat €/viatge Total (€) 
viatges realitzats 100,00 605,00 60.500,00 
    
COST TOTAL (€)   60.500,00 

 

EiD.T.2. Bitllets de transport públic a l’entrada 

Per calcular l’estalvi que hagués implicat aquesta alternativa, primer s’ha calculat la 
procedència mitjana diària dels visitants que van accedir en cotxe al Fòrum. A la Taula N.3 
es poden veure els resultats. 

Taula N.3 Visitants mitjans diaris que van accedir al Fòrum en cotxe 

 cotxe 
total 

visitants 
diaris cotxe 

Menys 10 km 203 3.322 

10 a 300 km 327 5.352 

Més 300 km  102 1.669 

A partir d’aquestes dades s’ha suposat que un 30% dels visitants que van utilitzar cotxe 
procedents de menys de 10 km i de més de 300 km haurien utilitzat transport públic si 
l’entrada hagués inclòs el bitllet. El fet de que els visitants de més de 300 km s’incloguin en 
el mateix grup es deu a que a efecte de consum, aquests visitants són visitants residents a 
Barcelona ja que només s’ha assignat al Fòrum el consum d’aquest mitjà de desplaçament 
(veure arguments a l’estudi de mobilitat).  

Referent als visitants de més de 300 km s’ha suposat que si disposessin del tiquet de 
transport públic un 10% dels que van anar en cotxe l’haurien utilitzat recorrent de mitjana 
150 km per persona.  

Per ambdues situacions s’ha suposat el transport públic alternatiu escollit segons el 
percentatge de cada mitjà de transport públic (metro, tramvia, tren rodalies, bus urbà) extret 
dels resultats de l’enquesta. 
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Pel que fa al cost econòmic d’aquestes alternatives, s’ha suposat que la despesa del tiquet 
afegit a l’entrada anava a càrrec del Fòrum i que aquest només abonava a la companyia 
corresponent l’import dels bitllets utilitzats.  

S’ha suposat que, de mitjana, per cada bitllet de utilitzat  el Fòrum ha de pagar 0,6 cèntims 
d’euro per als viatges de menys de 10 km i més de 300 km i 1€ per als d’entre 10-300 km. 
Aquests preus s’han estimat en funció als preus dels bitllets de 10 viatges de transport públic 
de l’any 2004 (www.atm-transmet.es).  

A continuació es mostra el cost de l’alternativa. 

EiD.T.2 PRESSUPOST FÒRUM  
    

INVERSIÓ 
   Total (€) 
-   0,00 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 
 quantitat €/viatge Total (€) 
bitllets menys 10 
km 281.081 0,60 168.648,29 
bitllets entre 10 i 
300 km 167.650 1,00 167.649,93 
bitllets més 300 
km 113.540 1,00 113.539,90 
    
COST D'EXPLOTACIÓ TOTAL  449.838,12 
    
    
COST TOTAL (€)   449.838,12 

EiD.T.3. Metro llançadora de l’estació Fòrum a Passeig de Gràcia 

Aquesta alternativa implica l’establiment d’un servei de metro llançadora de l’estació Fòrum 
fins a Passeig de Gràcia a l’hora de tancament del recinte durant els 141 dies de durada del 
Fòrum. 

S’ha suposat que l’existència d’aquest mitjà de transport hauria implicar que un 10% dels 
visitants que van viatjar en cotxe procedents de menys de 10 km i dels de més de 300 km 
un 10% haguessin utilitzat aquest servei amb una mitjana de 3 km recorreguts per cada 
visitant. Dels visitants amb procedència entre 10 i 300 km s'ha suposat que un 3% hauria 
utilitzat aquest servei amb una mitjana de 10 km recorreguts per cada visitant. 

Dels visitants que realitzen 3 km s’ha suposat que els dos trajectes els van realitzar en metro 
totalment. Pel que fa als visitants de 10 km de recorregut s’ha suposat que l’anada al Fòrum 
sí que la van totalment en metro però la tornada només els 3 km ja que eren els únics que 
es podien fer. La resta de km s’han assignat al bus urbà. 

 

http://www.atm-transmet.es/
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Amb aquestes suposicions s’ha estimat que uns 660 visitants diaris haurien utilitzat aquest 
transport. Per tant, s’ha suposat que l’obertura de línia durant una hora seria suficient.  

Segons Transports Metropolitans de Barcelona, aproximadament el cost econòmic de 
mantenir una línia de metro durant una hora és de 3.600€. El 30% d’aquest es deu a costos 
fixos que no depenen del nombre d’estacions en funcionament i la resta és proporcional a 
les estacions.  

Per tant, el cost del metro llançadora de l’estació Fòrum a Passeig de Gràcia s’ha aproximat 
com 1080€ de costos fixos i 230 de variables (ja que la línia disposa de 22 estacions).  

A continuació es pot veure el cost d’implantació de l’alternativa. 

EiD.T.3 PRESSUPOST FÒRUM  
    

INVERSIÓ 
   Total (€) 
-   0,00 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 

 quantitat 
€/hora dia metro 
llançadora Total (€) 

dies metro 
llançadora 141 1.310,00 184.710,00 
    
COST TOTAL (€)   184.710,00 

EiD.T.4. Autobusos llançadora nocturns per a visitants 

Igual que per al cas anterior, s’ha suposat que la implantació d’aquesta alternativa hagués 
disminuït en un 10% els quilòmetres recorreguts en cotxe pels visitants d’origen de menys 
de 10 km al Fòrum i en un  5% els de 10 a 300 km i més de 300 km. 

En aquest cas s’ha suposat que la totalitat dels quilòmetres realitzats per aquest percentatge 
de visitants es van fer amb bus urbà ja que a la nit a Passeig de Gràcia està disponible el 
servei de Nit-Bus. 

Igual que per al cas anterior, haguessin utilitzat aquest servei uns 660 visitants. Per tant, si 
suposem que la capacitat d’u bus urbà és de 40 passatgers, haguessin estat necessaris 17 
autobusos. S’ha suposat que es podrien establir 3 autobusos que fessin el recorregut sis 
vegades.  

Segons Transports Metropolitans de Barcelona, el lloguer d’un bus urbà dels convencionals 
durant una hora es factura a 92,20€. S’ha suposat que llogant 3 autobusos durant una hora 
s’hagués complert el servei. 
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A continuació es detalla el cost de la proposta. 

EiD.T.4 PRESSUPOST FÒRUM   
     

INVERSIÓ 
    Total (€) 
-    0,00 
     

COST D'EXPLOTACIÓ 
 dies bussos/dia·hora €/bus·hora Total (€) 
bussos 141 3,00 92,19 38.996,88 
     
COST TOTAL (€)     38.996,88 

EiD.T.5. Flota interna- vehicles Fòrum 

S’ha suposat que amb aquesta mesura s’haguessin estalviat un 90% dels quilòmetres 
realitzats i només s’haurien llogat 10 dels 59 vehicles existents. 

Pel que fa a les bicicletes, s’ha comprovat que seria més econòmic comprar-les subhastar-
les en finalitzar l’activitat que no pas llogar-les. Per tant, s’ha suposat un preu de compra de 
100€/bicicleta i un preu de sortida a la subhasta del 30% del seu cost. Per tant, el cost 
assignat al Fòrum és de 70€/bibicleta. 

Segons conversa mantinguda amb Grupo Clem (empresa encarregada de lloguer de 
diferents tipus de vehicles), el lloguer d’un vehicle elèctric com els que es van utilitzar al 
Fòrum es d’uns 350€/mes aproximadament. 

Amb aquestes dades s’ha calculat l’estalvi econòmic d’aquesta alternativa.  

EiD.T.5 PRESSUPOST FÒRUM   
     

INVERSIÓ 
  quantitat €/bicicleta Total (€) 
bicicletes  49 100,00 4.900,00 
subhasta  49 -30,00 -1.470,00 
     
ASSIGNABLE AL FÒRUM   3.430,00 
     

COST D'EXPLOTACIÓ 

 
mesos 
Fòrum quantitat 

€ 
estalviats/vehicle·mes Total (€) 

vehicles 
elèctriques 4,70 49 -350,00 -80.605,00 

 
kWhe 
estalviats €/kWhe   

electricitat -8.801 0,05  -440,07 
     
TOTAL COST EXPLOTACIÓ  -81.045,07 
     
COST TOTAL (€)     -77.615,07 
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G) MATERIALS 

Per a cadascuna de les alternatives esmentades a continuació es detallen les suposicions 
realitzades: 

EiD.M.1. Eliminar bujols de rebuig de les taules de menjar i col·locar-hi tots els bujols 
de reciclatge 

En diversos municipis s’ha suposat que el fet de facilitar el reciclatge a la gent augmenta el 
grau de separació. Per tant, s’ha suposat que l’aplicació d’aquesta mesura podria implicar la 
separació d’un 40% més de les fraccions de plàstic, vidre, paper i orgànic llençades al 
rebuig.  

Aquesta estimació s’ha realitzat en funció de que a Matadepera, segons l’Ajuntament de 
Matadepera (ref. [55]), des que es va instaurar la recollida porta a porta el 5 de maig del 
2005 el grau de separació obtingut ha estat d’un 18% a un 91%.  

Per estimar la despesa econòmica d’aquesta alternativa s’ha considerat la infrastructura de 
recollida extra que això suposaria. S’ha suposat que es necessitaria un treballador més al 
camió de recollida d’escombreries del recinte que circulava a la nit. Aquest treballador s’ha 
estimat que en 4 hores aproximadament podria recollir les bosses de tots els bujols de 
reciclatge diàriament.  

S’ha estimat que al Fòrum aquest treballador podria suposar-li 12€/h. Referent al cost dels 
bujols aquest és negligible. A continuació es pot veure el pressupost d’aquesta proposta. 

EiD.M.1 PRESSUPOST FÒRUM   
     

INVERSIÓ 
    Total (€) 
-    0,00 
     

COST D'EXPLOTACIÓ 
 h/dia €/h dies Total (€) 
treballador 4 12,00 141 6.768,00 
     
COST TOTAL (€)       6.768,00 

EiD.M.2. Eliminar bujols de rebuig de les taules de menjar i col·locar els carros de per 
dipositar les plates al costat del contenidors de reciclatge existents  

Per aquesta alternativa s’ha suposat que podria implicar la separació d’un 30% més de les 
fraccions de plàstic, vidre i paper llençades al rebuig. La diferència amb l’anterior es deu a 
que es preveu que el fet que els contenidors estiguin més allunyats de les taules que en el 
cas anterior podria provocar que algunes plates de menjar no fossin dipositades en els 
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carros. Aquestes serien recollides per personal o per altres visitants que probablement no 
reciclaria tant el seu contingut. 

En aquesta, no s’ha suposat cap despesa extra ja que el servei de recollida seria el mateix 
que el que s’estava realitzant al Fòrum. És més, donat que no s’haurien de recollir els bujols 
de rebuig de les taules, s’ha suposat que es podria efectuar el servei més ràpid. S’ha 
suposat un estalvi d’una hora diària a 12€/h. A continuació es presenta el pressupost de la 
proposta.  

EiD.M.2 PRESSUPOST FÒRUM   
     

INVERSIÓ 
    Total (€) 
-    0,00 
     

COST D'EXPLOTACIÓ 

 h/dia 
€ 
estalviats/h dies Total (€) 

treballador 1,00 -12,00 141 -1.692,00 
     
COST TOTAL (€)       -1.692,00 

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

Durant el Fòrum es va observar que totes les taules disposaven de paperera de rebuig a 
sota d’aquestes i que, en la majoria dels casos, el contingut d’aquestes era majoritàriament 
paper. Per tant, s’ha suposat que si s’hagués aplicat aquesta proposta s’hauria pogut 
reciclar un 70% més del paper rebutjat a les oficines. 

D’altra banda, donat que no es disposa de dades sobre el consum de paper en les oficines 
del Fòrum ni de la recollida de residus per zones, s’ha estimat que un 60% de tot el paper 
rebutjat al Fòrum tenia el seu origen en aquestes.  

Per tant, amb les suposicions esmentades, del 60% del paper corresponent a les fraccions 
de rebuig un 70% s’hauria reciclat. 

Pel que fa al cost econòmic de la seva implantació s’ha considerat nul ja que s’ha suposat 
que els que es dedicaven a recollir les papereres haguessin recollit els bujols de reciclatge. 

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

L’augment de preu del got a una quantitat considerable, per exemple de 3€, i la habilitació 
de més punts de retorn s’ha suposat que implicaria el retorn d’un 90% dels gots ja que el 
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preu comença a ser una quantitat considerable. Malgrat que aquesta alternativa fora inviable 
i impopular, s’ha calculat el seu impacte per poder comprovar la viabilitat del got reutilitzable.  

El  nombre necessari de gots fabricats s’ha estimat en relació als visitants del recinte i les 
begudes servides. De mitjana s’han venut 11.002 begudes/dia. Se suposa que el 90% dels 
gots es retornen diàriament i la resta són no retornats (un 10% llençats al Fòrum i un 90% 
enduts a casa). Per tant, es necessari fabricar uns 314.600 gots.  

Es suposa que se’n fabriquen uns 50.000 més per tenir-los disponibles en cas de dies de 
màxima afluència. 

Per al cas dels gots enduts a casa es suposa que el reciclatge d’aquests un cop finalitzada 
la seva vida útil serà de 6,7%27. 

Referent als gots que es queden al sistema, s’ha suposat que en total un 20% en llencen 
(entre trencats i desaprofitats amb un reciclatge del 6,7%28) i la resta surten del Fòrum en 
mans dels operadors i són aprofitats un total de 5 vegades de mitjana (igual que el suposat 
per al got Fòrum del cas real).  

En aquesta alternativa, l’impacte energètic per got produït es superior ja que ara sí que s’ha 
de tenir en compte el rentat d’aquests perquè amb les dades estimades de retorn, al Fòrum 
es faran 7 usos de mitjana per got (6 rentats). Segons l’UMA (ref. [44]) l’impacte energètic 
corresponent a un rentat és de 0,07 MJ/got produït.  

Pel que fa a l’impacte econòmic d’aquesta mesura cal considerar que en aquest cas, donat 
que la quantitat de gots retornats és superior, el cost d’aquests aniria a càrrec del Fòrum. 
Segons dades de l’UMA, el cost de compra d’aquests gots per al Fòrum va ser 0,06€29. S’ha 
comptabilitzat l’estalvi implicat per la disminució de compra de gots en aquest cas. 

Alhora, s’ha tingut en compte que per cada got no retornat en el cas real va suposat un 
benefici per al Fòrum de 0,14€ ja que la organització va vendre aquests gots als operadors a 

                                                 
27 Taxa de recollida selectiva segons dades de l’any 2002 procedents de la “Memoria 2002 de 
l’Agència Metropolitana de Residus” (ref. [45]). 
28 Taxa de recollida selectiva segons dades de l’any 2002 procedents de la “Memoria 2002 de 
l’Agència Metropolitana de Residus” (ref. [45]). 

29 1 kg de polipropilè val aproximadament 1€. Per tant, el cost d’un got de PP de 3,2 g s’ha estimat en 
0,0035 € i el got Fòrum (pes 44,89 g) en 0,06 ja que cal afegir les despeses corresponents al disseny i 
motlle.   
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uns 0,20€. En aquest cas s’ha estimat que aquest benefici seria de 0,94 €/got (estimat 
mantenint el mateix marge de benefici que en el cas real).  

No es considera l’impacte econòmic extra degut al rentat dels gots ja que és negligible en 
front al cost dels gots. Pel que fa a l’infrastructura de recollida, donada la quantitat de 
visitants al recinte, els mateixos treballadors dels establiments alimentaris podien efectuar el 
servei de retorn de gots i, per tant, no suposa cap despesa extra. 

A continuació es pot veure el cost econòmic de l’alternativa. 

Es pot observar que malgrat el nombre de gots comprats és molt inferior, l’alternativa suposa 
un cost per al Fòrum ja que els ingressos que es van aconseguir a partir dels gots Fòrum no 
retornats són molt superiors a l’estalvi econòmic. 

EiD.M.4 PRESSUPOST FÒRUM   
    

INVERSIÓ 
 quantitat estalviats €/got Total (€) 
gots Fòrum -1.494.020,00 0,06 -89.641,20 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 
 quantitat €/got Total (€) 
gots no retornats 16.283 -0,94 -15.319,05 
 quantitat €/got  
gots no retornats 
cas real 1.026.868 0,14 143.761,52 
    
TOTAL COST EXPLOTACIÓ  128.442,47 
    
COST TOTAL (€)     38.801,27 

EiD.M.5. Got d’un sol ús amb sistema retorn 

Es proposa el mateix sistema que el del got Fòrum però amb gots no reutilitzables. S’ha 
suposat que el fet que s’hagi d’abonar 0,5€ per un got que es trenca molt fàcilment i no es 
pot reutilitzar implicaria un retorn del 90%. El nombre necessari de gots a fabricar són el 
nombre de begudes servides 1.551.206. Es suposa també un excedent de gots fabricats de 
50.000. 

Per al cas dels gots sobrants, un 70% s’aprofiten i un 30% es llencen (70% reciclatge). Tant 
per als que els operadors aprofiten com els que llencen s’ha suposat un grau de reciclatge 
d’un 6,7%30. Per als gots aprofitats s’ha suposat que en un any s’hauran tornat a utilitzar. 

                                                 
30 Taxa de recollida selectiva segons dades de l’any 2002 procedents de la “Memoria 2002 de 
l’Agència Metropolitana de Residus” (ref. [45]) 

 



Eficiència energètica en grans esdeveniments                                                                                                             Pàg. 103 

 

Aquesta mesura no tindria cap despesa extra d’infrastructura ja que com a sistema de 
recollida es podria aprofitar el mateix que l’existent al Fòrum. La despesa que hauria suposat 
és el cost de compra dels gots ja que donat que la majoria serien retornats aquesta despesa 
aniria a càrrec del Fòrum.  

Per calcular-la s’ha suposat un cost de cada got de 0,0035 €31 i un benefici de 0,16€ per got 
no retornat (mantenint la mateixa relació que per al cas anterior). Seguidament es pot veure 
el pressupost. 

Es pot observar que el cost d’explotació positiu es deu a que els ingressos que es van 
aconseguir a partir dels gots Fòrum no retornats en aquest cas no hi són. 

EiD.M.5 PRESSUPOST FÒRUM   
    

INVERSIÓ 
 quantitat €/got Total (€) 
gots no 
reutilitzables 1.601.206 0,0035 5.604,22 
 quantitat estalviats €/got Total (€) 
gots Fòrum -1.706.850 0,06 -102.411,00 
    
TOTAL INVERSIÓ   -96.806,78 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 
 quantitat €/got Total (€) 
gots no retornats 155.121 -0,16 -24.645,56 
 quantitat €/got  
gots no retornats 
cas real 1.026.868 0,14 143.761,52 
    
TOTAL COST D'EXPLOTACIÓ  119.115,96 
    
COST TOTAL (€)     22.309,18 

EiD.M.6. Got d’un sol ús sense sistema retorn 

Per aquest cas s’ha suposat que es fabriquen els mateixos gots que per a l’anterior: les 
begudes servides 1.551.206 més 50.000 d’excedent. La deposició d’aquests gots un cop 
utilitzats s’ha suposat segons el grau de reciclatge esmentat per als altres casos d’un 6,7%.  

El cost estimat per a cada got és el mateix que per al cas anterior. 

                                                 
31 1 kg de polipropilè val aproximadament 1€. Per tant, el cost d’un got de PP de 3,2 g s’ha estimat en 
0,0035 € i el got Fòrum (pes 44,89 g) en 0,06 ja que cal afegir les despeses corresponents al disseny i 
motlle.   
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Es pot observar que el cost d’explotació positiu es deu a que els ingressos que es van 
aconseguir a partir dels gots Fòrum no retornats en aquest cas no hi són. 

EiD.M.6 PRESSUPOST FÒRUM   
    

INVERSIÓ 
 quantitat €/got Total (€) 
gots no reutlitzables 
comprats 1.601.206,00 0,0035 5.604,22 
 quantitat estalviats €/got Total (€) 
gots Fòrum -1.706.850,00 0,06 -102.411,00 
    
TOTAL INVERSIÓ   -96.806,78 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 
 quantitat €/got Total (€) 
gots retornats cas real 1.026.868,00 0,14 143.761,52 
    
COST TOTAL (€)     46.954,74 

EiD.M.7. Col·locació de panells informatius amb l’horari de les activitats per tot el 
recinte per tal de repartir només un mapa de mida DINA4 a l’entrada 

S’ha suposat que la col·locació de 10 pantalles informatives amb els horaris de les activitats 
repartides per tot el recinte podria eliminar el repartiment d’aquests horaris. Per tant, només 
seria necessari repartir els mapes de situació. Donat que no es coneixen les tirades de 
papers diàries ni els excedents, s’ha estimat la mateixa quantitat de mapes editats que els 
que es van realitzar amb els horaris. Aproximadament és un mapa per cada 6 visitants. 

Referent al cost econòmic s’ha avaluat el cost de les deu pantalles i dels mapes lliurats 
restant-li el cost dels papers que es van editar per lliurar. S’ha suposat que cada pantalla té 
un cost de 1.000 € i que el cost degut al seu consum energètic és d’aproximadament 
100€/pantalla (pantalles de 1.000W funcionant 14h/dia durant 141 dies. Preu mitjà del kWh 
0,05 €/kWh). Finalment, s’ha suposat que a la subhasta del Fòrum aquestes es van 
subhastar a un 50% del preu de compra.  

Pel que fa als fulls, segons www.vikingdirect.es, el cost d’un paquet de 500 fulls de paper 
reciclat DINA4 és de 3,5 € i el de DINA3 és de 7€. Per tant, la utilització de fulls DINA4 
implica un estalvi econòmic.   

A  continuació es mostra el cost d’aquesta proposta. 

 

http://www.vikingdirect.es/
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EiD.M.7 PRESSUPOST FÒRUM  
    

INVERSIÓ 
 quantitat €/pantalla Total (€) 
pantalles 10 1.000,000 10.000,00 
subhasta 10 -500,00 -5.000,00 
    
ASSIGNABLE AL FÒRUM  5.000,00 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 

 quantitat 
€ 
estalviats/full Total (€) 

fulls consumits A3 570.000 -0,014 -7.980,00 
 quantitat €/element Total (€) 
fulls consumits A4 570.000 0,007 3.990,00 
nombre pantalles 10 55,00 550,00 
 kWhe €/kWhe  
electricitat 1.974 0,05 98,70 
    
TOTAL COST D'EXPLOTACIÓ  -3.341,30 
    
COST TOTAL (€)     1.658,70 

EiD.M.8. Repartiment dels menús sense paper a sobre de les plates 

S’ha suposat que s’eliminen tots els papers de les plates. L’estalvi econòmic és el 
corresponent a l’estalvi de no haver de comprar aquests papers. S’ha suposat un cost de 
3,5€ per paquet de 500 fulls de paper reciclat DINA4. Seguidament es pot veure l’estalvi 
estimat d’aquesta alternativa. 

EiD.M.8 PRESSUPOST FÒRUM  
    

INVERSIÓ 
   Total (€) 
-   0,00 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 

 quantitat 
€ 
estalviat/full Total (€) 

fulls consumits 2.594.268 -0,007 -18.159,88 
    
COST TOTAL (€)     -18.159,88 

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

S’ha suposat que s’eliminen tots els dossiers repartits als diàlegs. L’estalvi econòmic 
corresponent s’ha calculat com l’estalvi dels fulls de paper editats. Referent al cost de penjar 
els dossiers s’ha considerat necessari un informàtic quatre hores a la setmana a un cost de 
30€/h.  
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S’ha suposat un cost de 3,5 € per paquet de 500 fulls de paper reciclat DINA4. El cost 
d’aquesta alternativa es mostra a continuació. 

EiD.M.9 PRESSUPOST FÒRUM  
    

INVERSIÓ 
   Total (€) 
-   0,00 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 

 quantitat 
€ 
estalviats/full Total (€) 

fulls consumits 890.000,00 -0,007 -6.230,00 
 hores/setmana €/h Total (€) 
informàtic 4,00 30,00 2.417,14 
    
TOTAL COST D'EXPLOTACIÓ  -3.812,86 
    
COST TOTAL (€)     -3.812,86 

N.3 Alternatives a l’ús 

A) IL·LUMINACIÓ INTERIOR, CLIMATITZACIÓ I MATERIALS 

U.II.1-U.C.1-U.M.1 Col·locació de cartells pel recinte per incentivar les bones pràctiques 
ambientals 

Referent a les alternatives que impliquen la participació de la gent (U.II.1, U.C.1 i U.M.1) és 
complicat suposar la quantitat d’energia que s’hauria estalviat en la seva implantació ja que 
depèn de diversos factors que no es poden controlar com per exemple l’actitud de la gent en 
front als diferents cartells col·locats. 

Malgrat això, es coneix que sí que repercuteixen en la seva finalitat ja que el fet que 
recordin, expliquin,... bones pràctiques ambientals fa que part de la gent que els pugui llegir 
se sentin sensibilitzats amb el tema mentre que altrament no ho estarien. 

És important que els cartells siguin escoets i clars a alhora que cridin l’atenció per tal de que 
qui els vegi s’aturi a llegir-los.  

S’ha suposat que l’aplicació d’aquestes mesures hagués suposat un estalvi energètic d’un 
5% com a mínim en la climatització i la il·luminació i un 3% en el consum de residus. 

Referent a l’impacte econòmic s’ha tingut en compte la despesa de la realització dels cartells 
i l’estalvi degut a la reducció del consum elèctric i de Districlima. Pel que fa a l’estalvi de 
materials no s’ha considerat la despesa del tractament de residus ja que en ambdues 
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situacions s’han de realitzar la recollida dels mateixos kg i tractar-los. Referent a l’increment 
de l’ús a dues cares, l’estalvi degut a això és negligible en front als anteriors esmentats.  

S’ha estimat que es podrien col·locar uns 300 cartells aproximadament (200 per als 
treballadors i 100 pel recinte tenint en compte els indicadors dels punts de reciclatge i el 
cartell informatiu de cada bujol). 

Els cartells s’han suposat de mida DINA3 de mitjana. El cost mitjà estimat per a cadascun 
dels cartells és d’1 € (els cartells que només sigui un DINA4 imprès costaran molt menys, 
entre 0,10-0,15€ i els cartells informatius pels visitants més grans poden costar fins a uns 
3€).  

A continuació es presenta el pressupost d’aquesta alternativa. 

U.II.C.M PRESSUPOST FÒRUM   
    

INVERSIÓ 
 quantitat €/cartell Total (€) 
nombre cartells 
totals 300 1,00 300,00 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 

 
kWhe estalviats 
il+clim €/kWhe Total (€) 

electricitat -70.786 0,05 -3.539,29 
 MWh estalviats €/MWh Total (€) 
Districlima -506 14,90 -7.541,52 
    
TOTAL COST D'EXPLOTACIÓ  -11.080,81 
    
COST TOTAL (€)   -10.780,81 

A la Taula N.4 es pot veure l’impacte ambiental de cadascun dels efectes de l’alternativa per 
separat. 

  kWhe MJ sense MJ altern estalvi MJ 

il·luminació 1,09E+06 1,02E+07 9,71E+06 5,11E+05 

climatització CC 3,24E+05 3,03E+06 2,88E+06 1,51E+05 

climatització Districlima 0,00E+00 2,17E+07 2,06E+07 1,09E+06 

materials 0,00E+00 2,59E+07 2,51E+07 7,76E+05 

Total 1,41E+06 6,08E+07 5,83E+07 2,53E+06 

Taula N.4 Impacte ambiental de les alternatives 
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B) IL·LUMINACIÓ EXTERIOR 

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

S’ha suposat que un 25% de la il·luminació exterior del Fòrum podria romandre encès 
l’horari alternatiu proposat. L’altre 75% s’ha suposat que es podria apagar a les 02.00h de la 
matinada (hora en la que tots els visitants ja han d’haver abandonat el recinte). A la Taula 
N.5 es mostren les hores d’encesa de la il·luminació pública suposada. 

Taula N.5 Horaris d’encesa i apagada de la il·luminació pública del Fòrum proposats 

Mes Horari real Horari alternatiu  

maig 19:30-6:30 20:30-6:30 

juny 19:30-6:30 20:30-6:30 

juliol 20:30-6:00 21:00-6:00 

agost 20:30-6:00 21:00-6:00 

setembre 19:30-6:30 20:30-6:00 

Pel que fa a l’impacte econòmic, això no hauria suposat cap despesa extra al Fòrum i hauria 
suposat un estalvi corresponent a la reducció del consum elèctric. A continuació es presenta 
el pressupost. 

U.IE.1 PRESSUPOST FÒRUM  
    

INVERSIÓ 
   Total (€) 
-   0,00 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 

 
kWhe estalviats 
il+clim €/kWhe Total (€) 

electricitat -153.145 0,05 -7.657,25 
    
COST TOTAL (€)   -7.657,25 

C) TRANSPORT 

U.T.1. Potenciar l’ús dels vehicles híbrids de la flota externa del Fòrum en comptes 
dels de consum de BDP10 

Donat l’elevat nombre de vehicles híbrids de la flota externa del Fòrum (veure Taula ), 
s’ha considerat que tots com a mínim un 75% dels quilòmetres realitzats amb els vehicles 
Toyota Previa s’haguessin pogut realitzar amb els altres. 

M.5
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El cost d’aquesta alternativa s’ha estimat com l’estalvi degut a la disminució del consum de 
combustible originat per aquests vehicles.  

Segons Petromiralles, el cost de la benzina el mes de setembre de 2.004 era de 0,7739 €/l 
BDP10 i 0,94 €/l de gasolina 95. Seguidament es presenta el pressupost. 

U.T.1 PRESSUPOST FÒRUM  
    

INVERSIÓ 
   Total (€) 
-   0,00 
    

COST D'EXPLOTACIÓ 
 l estalviats € /l Total (€) 
BDP10 -12.654 0,77 -9.743,58 
 l extres €/l Total (€) 
gasolina 8.963 0,94 

TOTAL COST 
D'EXPLOTACIÓ  

8.425,46 
    

-1.318,13 
    
COST TOTAL (€)   -1.318,13 

N.4 Alternatives a la gestió i control  

Per realitzar les suposicions de l’estalvi energètic que hagués suposat la implantació 
d’aquesta alternativa s’ha avaluat per separat l’estalvi que hagués produït en les diferents 
incidències observades durant el desenvolupament del Fòrum i al llarg d’aquest projecte. 

Referent a les golondrines, s’ha suposat que si s’haguessin controlat els desplaçaments dels 
visitants des de l’inici s’hauria pogut detectar que era un mitjà de transport habilitat no 
utilitzat. Per tant, s’hauria pogut realitzar només un viatge diari a partir del mes de juny.  

Com s’ha comentat al llarg d’aquest projecte, no s’ha pogut argumentar el consum elèctric 
de les grans exposicions. Donat que és molt elevat, això fa pensar que la il·luminació, 
climatització i altres aparells elèctrics van romandre engegats durant les 24h del dia.  

A més a més, també es té constància fruit del recorregut del recinte durant el 
desenvolupament del Fòrum, que els aires condicionats de les grans exposicions estaven 
molt forts (sobretot de les exposicions ubicades al Centre de Convencions).  

Per tant, l’existència d’un sistema ampli d’inspecció i de mesures correctores hauria 
possibilitat la reducció de part del consum elèctric. Aquesta reducció s’ha estimat en un 10% 
de la que es va consumir a les grans exposicions.  
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Pel que fa a la reducció del consum de fred de Districlima aquesta es comptabilitza amb la 
reducció general de climatització ja que no es tenen dades de la climatització concreta 
destinada a les exposicions. 

Referent als materials, segons l’estudi de les universitats (ref. [4]), es van observar 
incidències en el reciclatge dels establiments alimentaris tots els mesos. Per tant, l’existència 
de mesures correctores hagués pogut millorar el grau de reciclatge d’aquests. 

S’ha suposat que l’aplicació d’aquestes mesures hagués pogut suposar una reducció de 
l’impacte energètic dels residus d’un 5%. 

Segons aquest mateix informe (ref. [4]), el grau de reciclatge dels contenidors d’ús per als 
visitants i treballadors també va ser molt petit. Per tant, l’existència i aplicació de mesures 
correctores hagués pogut millorar aquest reciclatge. S’ha suposat una millora energètica 
d’un 2%. 

Pel que fa al got Fòrum, s’ha suposat que el control de les dades de consum i retorn del got 
Fòrum hagués evitat la producció extra d’uns 550.000 com a mínim. Segons les dades de 
l’Annex 0 van sobrar uns 675.000 gots, per tant, s’ha deixat un excedent d’uns 125.000 gots 
entre els que podrien ser retornats els darrers dies i els preparats per si es necessitaven.   

Per al cas de la il·luminació i climatització d’interiors, també en aquests informes (ref. [4]), 
s’esmenta l’existència de diversos habitacles amb interruptor manual que tenien els llums 
oberts tot el dia innecessàriament (per exemple les botigues dels molls o vestuaris de 
l’Edifici Rampa) o situacions incorrecte d’ús de l’aire condicionat com engegar-lo amb les 
portes obertes, temperatura massa baixa o mantenir-lo engegat amb l’habitacle buit. 

Per aquests casos s’ha suposat que l’establiment d’un sistema de seguiment de les 
incidències i d’aplicació de mesures correctores d’aquests casos podia suposar un estalvi 
energètic d’un 5% com a mínim. 

Finalment, referent al consum elèctric “altres” pràcticament tot aquest es deu a consum no 
identificat dels dos grans edificis. La col·locació de comptadors elèctrics en diferents zones 
significatives dels grans edificis (per exemple, un per a les grans exposicions i un a cada 
planta) hauria permès detectar l’origen d’aquest consum.  

S’ha suposat que controlant-lo s’hauria pogut reduir en un 20% com a mínim. Aquesta 
suposició es basa en que si donat la identificació i càlcul del consum realitzat de les diferents 
activitats desenvolupades al recinte no s’ha pogut trobar l’origen d’aquest, probablement es 
que era un consum evitable en gran part. 
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Referent al cost, s’ha estimat la despesa generada per tots els punts esmentats a la 
metodologia de la implantació del sistema de gestió i control sense tenir en compte els 
estudis de seguiment (inspecció visual i informes) que ja es van realitzar durant l’activitat. 

Com a estalvi, s’ha comptabilitzat l’estalvi que suposa la reducció dels consums elèctrics i de 
Districlima de les diferent opcions contemplades anteriorment. Pel que fa a l’augment del 
reciclatge, no s’ha considerat la despesa del tractament de residus ja que en ambdues 
situacions s’han de realitzar la recollida dels mateixos kg i tractar-los. 

A continuació es mostra el pressupost estimat de l’alternativa. 

 
GiC.1 PRESSUPOST FÒRUM    

 
INVERSIÓ 

comptadors grans edificis    
  quantitat €/comptador Total (€) 
 comptadors CC 5,00 500,00 2.500,00 

 
nombre comptadors Ed. 
Fòrum 4,00 500,00 2.000,00 

     
ASSIGNABLE AL FÒRUM 9,00 38,63 347,67 

     
COST D'EXPLOTACIÓ 

realització inventari i estimació consums diaris   
  h €/h Total (€) 
 treball camp 60,00 6,00 360,00 
 càlculs 160,00 30,00 4.800,00 
subtotal inventari   5.160,00 
lectures setmanals comptadors  €/h lectura Total (€) 

 
nombre lectures 
setmanals 2,00   

 h/lectura 4,00 6,00  
subtotal lectures   966,86 
establiment i aplicació mesures correctores €/h·persona Total (€) 
 persones treballant 2,00   
 hores/persona·dia 8,00   

 
dies treball  (Fòrum+1 
mes abans) 161,00 30,00  

subtotal establiment mesures correctores  77.280,00 
  kWhe estalviats €/kWhe Total (€) 
electricitat  -970.958,42 0,05 -48.547,92 
  MWh estalviats €/MWh Total (€) 
Districlima  -506,14 14,9 -7.541,52 

  
quantitat gots 
estalviats €/got Fòrum Total (€) 

gots Fòrum   -550.000,00 0,06 -33.000,00 
     
TOTAL COST D'EXPLOTACIÓ   -5.682,58 
     
COST TOTAL (€)     -5.334,91 
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A la Taula N.6 es pot veure l’impacte ambiental (en energia primària) de cadascuna de les 
diferents accions analitzades i a la es mostra tots els paràmetres de l’alternativa en qüestió. 

Taula N.6 Impacte ambiental de les diferents accions de l’alternativa GiC.1 

  
MJ sense 
alternativa 

MJ 
alternativa 

MJ estalvi 

golondrines 8,48E+06 2,10E+06 6,39E+06 

grans exposicions 2,58E+07 2,33E+07 2,58E+06 

residus establiments 
alimentaris 

2,59E+07 2,46E+07 1,29E+06 

residus visitants i 
treballadors 

2,59E+07 2,53E+07 5,17E+05 

excedent gots Fòrum 1,15E+06 6,85E+05 4,65E+05 

il·luminació i climatització 
elèctrica 

1,33E+07 1,26E+07 6,63E+05 

clim. Districlima 2,17E+07 2,06E+07 1,09E+06 

altres 2,92E+07 2,34E+07 5,84E+06 

TOTAL 1,51E+08 1,33E+08 1,88E+07 
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N.5 Resultats de les alternatives 
  ENERGIA PRIMÀRIA (MJ t. eq.) EFECTE HIVERNACLE (kg CO2 equivalents) RESIDUS RADIOACTIUS (m3 res. rad.) 

REAL ALT. EST. REAL ALT. EST. % ALT. EST. %

BDP100 1,62E+06 1,43E+06 0,05% 9,25E+04 5,06E+04 4,19E+04 0,11% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00%

EiD.II.1 
detectors 
presència CC 4,57E+06            2,07E+06 2,50E+06 0,73% 7,10E+04 3,22E+04 3,89E+04 0,11% 2,12E+01 9,60E+00 1,16E+01 1,48%

EiD.II.2 
il·luminació 
natural CC 4,57E+06            2,99E+06 1,58E+06 0,46% 7,10E+04 4,65E+04 2,45E+04 0,07% 2,12E+01 1,39E+01 7,32E+00 0,93%

EiD.II.3 il+det cc         2,12E+01    4,57E+06 9,12E+05 3,66E+06 1,07% 7,10E+04 1,42E+04 5,68E+04 0,16% 4,23E+00 1,70E+01 2,16%

EiD.II.4 

detectors 
presència Ed. 
Fòrum 9,05E+05          2,88E+05 6,17E+05 0,18% 1,41E+04 4,47E+03 9,59E+03 0,03% 4,20E+00 1,33E+00 2,86E+00 0,36%

EiD.II.5 

disseny Ed. 
Fòrum amb 
aprofitament 
llum natural            0,19% 9,05E+05 5,88E+05 3,17E+05 0,09% 1,41E+04 9,14E+03 4,92E+03 0,01% 4,20E+00 2,73E+00 1,47E+00

EiD.II.6 
mòduls sanitaris 
int. Programats 1,02E+07            1,01E+07 1,24E+05 0,04% 1,58E+05 1,56E+05 1,93E+03 0,01% 4,73E+01 4,67E+01 5,75E-01 0,07%

EiD.IE.1 

eliminar 
bombetes 
carrer zona 
molls 3,62E+06   0,32%         2,53E+06 1,10E+06 5,63E+04 3,93E+04 1,70E+04 0,05% 1,68E+01 1,17E+01 5,08E+00 0,65%

EiD.C.1 
regulació 
temperatura CC           9,10E+00  1,30E+07 1,01E+07 2,87E+06 0,84% 5,70E+05 4,44E+05 1,26E+05 0,34% 4,11E+01 3,20E+01 1,16%

EiD.C.2 

regulació 
temperatura Ed. 
Fòrum 5,14E+06            4,00E+06 1,14E+06 0,33% 2,26E+05 1,76E+05 5,01E+04 0,14% 1,63E+01 1,27E+01 3,61E+00 0,46%

EiD.C.3 
control consum 
sales CC 6,87E+05            4,39E+05 2,47E+05 0,07% 3,02E+04 1,94E+04 1,09E+04 0,03% 2,18E+00 1,39E+00 7,85E-01 0,10%

EiD.E.1 
detectors grans 
exposicions 1,55E+07         6,11E+01   1,32E+07 2,33E+06 0,68% 2,41E+05 2,05E+05 3,62E+04 0,10% 7,19E+01 1,08E+01 1,37%

EiD.EA.1 totes cuines 1,22E+06            9,38E+05 2,81E+05 0,08% 1,90E+04 2,28E+04 -3,80E+03 -0,01% 5,66E+00 0,00E+00 5,66E+00 0,72%

CODI     %       REAL     

S.1.    1,85E+05          
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  ENERGIA PRIMÀRIA (MJ t. eq.) EFECTE HIVERNACLE (kg CO2 equivalents) RESIDUS RADIOACTIUS (m3 res. rad.) 

CODI  REAL ALT. EST. %  REAL ALT. EST. %  REAL ALT. EST. %  
mercats propà 

EiD.EA.2 
escalfadors 
mercats propà  2,33E+04           5,83E+04 3,50E+04 0,01% 9,07E+02 5,66E+02 3,41E+02 0,00% 2,71E-01 0,00E+00 2,71E-01 0,03%

EiD.EA.3 

control 
il·luminació 
exterior 1,13E+06            4,22E+05 7,04E+05 0,21% 1,75E+04 6,56E+03 1,09E+04 0,03% 5,22E+00 1,96E+00 3,27E+00 0,42%

EiD.T.1 autocars     3,21E+07        1,56E+08 1,55E+08 9,42E+05 0,27% 3,20E+07 4,87E+04 0,13% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00%

EiD.T.2 bitllets entrada 1,56E+08           -2,38% 1,55E+08 5,12E+05 0,15% 3,21E+07 3,19E+07 1,79E+05 0,49% 1,73E+02 1,92E+02 -1,87E+01

EiD.T.3 
metro 
llançadora 1,56E+08         1,55E+08 7,01E+04 0,02% 3,21E+07 3,20E+07 3,08E+04 0,08% 1,73E+02 1,77E+02 -3,39E+00 -0,43%

EiD.T.4 

autobusos 
llançadora 
nocturns    0,12%         1,56E+08 1,55E+08 4,00E+05 3,21E+07 3,20E+07 1,87E+04 0,05% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00%

EiD.T.5 

bicicletes 
recinte 
treballadors    0,02%  1,42E+02      0,05% 9,15E+04 9,15E+03 8,24E+04 1,42E+03 1,28E+03 0,00% 4,25E-01 4,25E-02 3,82E-01

EiD.M.1 
bujols reciclatge 
als llocs menjar   4,30E+06       2,38E+07 1,95E+07 1,25% 8,35E+05 7,74E+05 6,12E+04 0,17% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00%

treure bujols 
rebuig 2,38E+07 2,82E+06 0,82% 8,35E+05 7,89E+05 4,59E+04 0,13% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00%

treure 
papereres 
oficines 2,38E+07 6,84E+05 0,20% 8,35E+05 7,98E+05 0,10% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00%

EiD.M.4 got 3€    0,28%   1,23E+04      1,15E+06 1,75E+05 9,75E+05 1,43E+04 2,04E+03 0,03% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00%

got plàstic 
retornable 0,5€ 1,15E+06 2,51E+05 8,99E+05 1,43E+04 3,78E+03 1,06E+04 0,03% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00%

EiD.M.6 
got plàstic 
normal 1,15E+06 4,59E+05 6,91E+05 0,20%         1,43E+04 9,05E+03 5,29E+03 0,01% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00%

panells 
informatius en 
comptes 
d'horaris 5,28E+05 9,72E+04 0,13% 2,91E+04 3,38E+03 2,57E+04 0,07% 0,00E+00 8,57E-02 -8,57E-02 -0,01%

EiD.M.2  2,09E+07           

EiD.M.3  2,31E+07   3,76E+04      

EiD.M.5  0,26%         

EiD.M.7    4,31E+05          

 



Eficiència energètica en grans esdeveniments                                                                                                             Pàg. 115 

 

  ENERGIA PRIMÀRIA (MJ t. eq.) EFECTE HIVERNACLE (kg CO2 equivalents) RESIDUS RADIOACTIUS (m3 res. rad.) 

CODI  REAL ALT. EST. %  REAL ALT. EST. %  REAL ALT. EST. %  

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

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

U.II.C.M ús      2,11E+06       6,08E+07 5,83E+07 2,53E+06 0,74% 2,18E+06 6,83E+04 0,19% 1,30E+02 1,24E+02 6,52E+00 0,83%

U.IE.1 

reducció 
il·luminació 
pública 3,62E+06  1,43E+06      1,68E+01    2,19E+06 0,42% 5,63E+04 3,41E+04 2,23E+04 0,06% 1,02E+01 6,65E+00 0,85%

U.T.1 vehicles híbrids      2,89E+04       6,63E+05 5,78E+05 8,46E+04 0,02% 3,65E+04 7,59E+03 0,02% 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00%

GiC.1 
sistema gestió i 
control 1,51E+08        3,86E+02    1,33E+08 1,88E+07 5,50% 4,36E+06 3,73E+06 6,34E+05 1,73% 3,40E+02 4,56E+01 5,81%

Taula N.7 Resultats de l’impacte energètic i efectes ambientals de les alternatives analitzades 

CODI alternativa INVERSIÓ (€)
INVERSIÓ 
FÒRUM (€) 

COST 
D'EXPLOTACIÓ 
(€) PRESSUPOST1 (€) 

MJ EST./€ 
INV.1 

KG CO2 EST./€ 
INV.1 

S.1. BDP100 0,00 0,00 -1.762,39 -1.762,39  -3.246,00  -90,68  0,0000  

EiD.II.1 detectors presència CC 34.616,46 4.457,46 -281,02  -13.351,33 -8.893,87  -4,37  -0,0013  

EiD.II.2 il·luminació natural CC 340,00 26,27 -8.426,58 -8.400,31  -187,79  -2,92  -0,0009  

EiD.II.3 il+det cc 34.956,46 4.483,73 -242,97  -19.534,55 -15.050,82  -3,78  -0,0011  

EiD.II.4 
detectors presència Ed. 
Fòrum 6.854,40 882,62 -3.296,02 -2.413,39  -255,66  -3,97  -0,0012  

EiD.II.5 
disseny Ed. Fòrum amb 
aprofitament llum natural 255,00 19,70 -1.691,32 -1.671,62  -189,41  -2,94  -0,0009  

EiD.II.6 
mòduls sanitaris int. 
Programats 1.445,00 722,50 -662,64 59,86  2.072,20  32,21  0,0096  

eliminar bombetes carrer 
zona molls -3.067,50 -3.067,50 -5.850,00 -8.917,50  -122,81  -1,91  -0,0006  

EiD.C.1 
regulació temperatura 
CC 0,00 0,00 -19.889,23 -19.889,23  -144,10  -6,35  -0,0005  

EiD.C.2 regulació temperatura 0,00 0,00 -7.889,14 -7.889,14  -144,10  -6,35  -0,0005  

   

m3 RR 
EST./€ 
INV.1 

EiD.IE.1 
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CODI alternativa INVERSIÓ (€) 
INVERSIÓ 
FÒRUM (€) 

COST 
D'EXPLOTACIÓ 
(€) PRESSUPOST1 (€) 

MJ EST./€ 
INV.1 

KG CO2 EST./€ 
INV.1 

m3 RR 
EST./€ 
INV.1 

Ed. Fòrum 

EiD.C.3 
control consum sales 
CC 1.600,00 61,81 11.820,59 11.882,40  20,80  0,92  0,0001  

EiD.E.1 
detectors grans 
exposicions 36.715,78 18.357,89 -12.424,62 5.933,27  392,01  6,09  0,0018  

EiD.EA.1 
totes cuines mercats 
propà 6.600,00 3.300,00 2.535,56 5.835,56  48,22  -0,65  0,0010  

EiD.EA.2 
escalfadors mercats 
propà 1.300,00 650,00 -153,01 496,99  70,42  0,69  0,0005  

EiD.EA.3 
control il·luminació 
exterior 1.700,00 850,00 -3.760,77 -2.060,77  -341,63  -5,31  -0,0016  

EiD.T.1 autocars 0,00 0,00 60.500,00 60.500,00  15,57  0,81  0,0000  

EiD.T.2 bitllets entrada 0,00 0,00 449.838,12 449.838,12  1,14  0,40  -0,0000  

EiD.T.3 metro llançadora 0,00 0,00 184.710,00 184.710,00  0,38  0,17  -0,0000  

EiD.T.4 
autobusos llançadora 
nocturns 0,00 0,00 38.996,88 38.996,88  10,26  0,48  0,0000  

EiD.T.5 
bicicletes recinte 
treballadors 4.900,00 -1,06  3.430,00 -81.045,07 -77.615,07  -0,02  -0,0000  

EiD.M.1 
bujols reciclatge als llocs 
menjar 0,00 0,00 6.768,00 6.768,00  635,08  9,05  0,0000  

EiD.M.2 treure bujols rebuig 0,00 0,00 -1.692,00 -1.692,00  -1.665,28  -27,14  0,0000  

EiD.M.3 treure papereres oficines 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,0000  

EiD.M.4 got 3€ -89.641,20 -89.641,20 128.442,47 38.801,27  25,12  0,32  0,0000  

EiD.M.5 
got plàstic retornable 
0,5€ -96.806,78 -96.806,78 119.115,96 22.309,18  40,32  0,47  0,0000  

EiD.M.6 got plàstic normal -96.806,78 -96.806,78 143.761,52 46.954,74  14,71  0,11  0,0000  

panells informatius en 
comptes d'horaris 10.000,00 5.000,00 -3.341,30 1.658,70  259,84  15,47  -0,0001  

EiD.M.8 paper plates 0,00 0,00 -18.159,88 -18.159,88  -18,71  -1,03  0,0000  

EiD.M.7 
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CODI alternativa INVERSIÓ (€) 
INVERSIÓ 
FÒRUM (€) 

COST 
D'EXPLOTACIÓ 
(€) PRESSUPOST1 (€) 

MJ EST./€ 
INV.1 

KG CO2 EST./€ 
INV.1 

m3 RR 
EST./€ 
INV.1 

EiD.M.9 dossiers diàlegs 0,0000  0,00 0,00 -3.812,86 -3.812,86  -97,24  -5,35  

U.II.C.M ús 300,00 300,00 -11.080,81 -10.780,81  -234,22  -6,34  -0,0006  

U.IE.1 
reducció il·luminació 
pública 0,00 0,00 -7.657,25 -7.657,25  -187,20  -2,91  -0,0009  

U.T.1 vehicles híbrids 0,00 0,00 -1.318,13 -1.318,13  -64,20  -5,76  0,0000  

GiC.1 sistema gestió i control 4.500,00 347,67 -5.682,58 -5.334,91  -3.530,66  -118,92  -0,0085  

1 L’existència de números negatius en aquestes columnes fa referència que en comptes de despesa implica un benefici econòmic i, per tant, els MJ, kg de CO2 i m3 de residus 

radioactius per € són per € estalviat. 

Taula N.8 Resultats de l’impacte econòmic de les alternatives analitzades 
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O Registre de qualitat de les dades 

La metodologia emprada per avaluar la qualitat de les dades ha estat la dels indicadors 
Weidema (ref. [56]). Aquesta es mesura en cinc indicadors avaluats cadascun amb una 
puntuació de l’1 a al 5 que fan referència a la qualitat de les dades. A la Taula  es 
mostren quins són els paràmetres de cada puntuació. 

O.1

Valor 
Precisió de 

la font 
Representativitat de la mostra 

Correlació 
temporal 

Correlació 
geogràfica 

Correlació 
tecnològica 

1 Mesurada 

Dades procedents de mesures 
continuades en un període de 

temps adequat i amb una 
mostra amplia d’empreses per 
evitar les fluctuacions normals 

Menys de 3 
anys de la 

data de 
l’estudi 

Dada procedent 
de l’àrea 
d’estudi 

Dada 
procedent de 
l’empresa en 

estudi 

2 
Calculada en 

base a 
mesures 

Mostra procedent de mesures 
continuades a un nombre reduït 

d’empreses però sobre un 
període de temps adequat 

Menys de 
6anys de la 

data de 
l’estudi 

Dada mitjana 
d’una gran àrea 
dintre de la qual 

està l’àrea 
estudiada 

Dada del 
mateix 

procés/materia
ls però d’altres 

empreses 

3 

Calculada 
parcialment 
en base a 

assumpcions 

Dada per períodes de temps 
curts però procedents de 

mesures continuades a un 
nombre suficient d’empreses 

Menys de 10 
anys de la 

data de 
l’estudi 

Dada procedent 
d’una gran àrea 

amb unes 
condicions de 

producció 
similars 

Dada del 
mateix 

procés/materia
ls però amb 
tecnologia 

diferent 

4 

Estimació 
qualificada 

(per un 
expert de la 
indústria) 

Mostra de les dades per un 
període de temps curt però d’un 

nombre suficient d’empreses 

Menys de 15 
anys de la 

data de 
l’estudi 

Dada procedent 
d’una àrea amb 

una lleugera 
similitud amb 
les condicions 
de producció 

Dada d’un 
procés/materia

ls però amb 
tecnologia 

diferent 

5 
Estimació no 
qualificada 

Representativitat desconeguda 
o mostra procedent d’un 

nombre petit d’empreses i un 
curt període de temps 

Desconegud
a o superior 
a 15 anys 

Dada procedent 
d’un àrea 

desconeguda o 
àrea amb unes 
condicions de 
producció molt 

diferents 

Data d’un 
procés/materia

l semblant 
però amb 

tecnologies 
diferents 

Font: Weidema, P. (ref. [56]) 

Taula O.1 Paràmetres per definir la validesa de les dades obtingudes 
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P Altres comentaris: situació al setembre del 
2005 del Fòrum 

Un any després de la celebració del Fòrum s’ha pogut comprovar que el grau d’utilització 
del recinte on es duia a terme l’activitat ha disminuït considerablement. Per exemple, 
durant aquest any l’ús de l’Edifici Fòrum ha estat molt petit ja que ha hagut d’estar en 
manteniment molt temps. Al Centre de Convencions, malgrat s’han celebrat diversos 
congressos, l’ús en comparació als dies del Fòrum ha estat aproximadament d’un 40%.  

Aquest fet podria fer variar els resultats de l’impacte energètic associat als materials de 
les construccions permanents ja que només s’ha assignat al Fòrum l’impacte 
corresponent als 141 dies de la vida útil d’aquests espais suposant el mateix consum per 
a cada dia.  

Aquestes observacions fan palesa en la importància que té estimar l’ús que se’n farà dels 
edificis i recintes a construir sobretot quan aquest tenen un impacte constructiu elevat. 
Com a dada significativa, l’impacte energètic de la construcció de l’edifici Fòrum 
representa un consum diari de 73 kW durant 100 anys encara que no estigui en ús. 

D’altra banda, també s’ha pogut comprovar la importància que té el disseny d’edificis 
tenint en compte el posterior manteniment.  

Segons el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona (ref. [34]), aquest 
edifici no ha estat dissenyat adequadament per poder dur a terme un manteniment 
senzill. Segons aquest document, “la superfície rugosa de la façana s’embrutarà sense 
possibilitat de neteja, els vidres de la façana i els patis són de difícil accés i conservació ja 
que formen plans inclinats. En algun d’aquests patis hi cau l’aigua del sostre, els 
paviments de la zona amb màxim afluència de públic són de color blanc,...”. 

Aquests són alguns dels problemes de manteniment que pot presentar l’Edifci Fòrum. De 
fet, ja durant el desenvolupament del Fòrum aquest va romandre tancat dos o tres dies 
per problemes de manteniment i segons el diari 20 minutos (ref. [57]), abans de complir 
un any de la seva construcció les plaques del sostre cauen.  

Aquestes dades podrien fer altra vegada que l’impacte energètic d’aquest edifici fos 
encara més elevat.  
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