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1.1. ANTECEDENTS 

L’any 2013, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va 
aprovar el Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSAMB) 
com a full de ruta de les línies estratègiques 
d'actuació, així com les mesures i accions concretes 
a desenvolupar per a la sostenibilitat ambiental en 
el territori metropolità. 

Aquest Pla va plantejar la sostenibilitat a diferents 
escales: el conjunt del territori metropolità, la 
pròpia Institució de l’AMB i els 36 municipis que en 
formen part. I cadascuna de les tres escales es va 
estructurar en 6 eixos temàtics, essent l’educació 
per a la sostenibilitat un eix de caràcter transversal. 

 
Figura 1. Escales de treball del PSAMB. 
[Font: AMB, http://www.amb.cat] 
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Figura 2. Eixos que estructuren el PSAMB. 
[Font: AMB, http://www.amb.cat] 

Dins  de  l’Eix  2  d’Energia  i  Canvi  Climàtic  es  va  fer  
una primera diagnosi dels possibles efectes del 
Canvi Climàtic sobre el territori metropolità i també 
una avaluació del consum d’energia i emissions de 
CO2 del conjunt de municipis que conformen l’AMB. 

Per altra banda, a l’Eix 4 es feia una primera 
valoració de les infraestructures energètiques 
existents al territori de les que depèn el 
subministrament energètic. 

Per tal d’integrar sobre una mateixa mirada el canvi 
climàtic, l’energia i els mitjans de producció, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), dins el marc del 
desenvolupament de les actuacions derivades del 
Pla de Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (PSAMB) i la creació de l’Observatori 
Metropolità del Canvi Climàtic, ha iniciat un estudi 

sobre “La vulnerabilitat de l’abastament energètic 
envers  al  canvi  climàtic  a  l’Àrea  Metropolitana  de  
Barcelona” mitjançant Barcelona Regional i 
l’empresa consultora ESTEYCO S.A.P. 

El projecte abasta l’estudi de les principals 
infraestructures energètiques de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, motiu pel qual resulta 
imprescindible l’adequada caracterització 
d’aquestes de cara a analitzar els possibles canvis o 
reforçaments requerits en els propers anys per tal 
de fer front als efectes del canvi climàtic en l’àmbit 
geogràfic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

El coneixement científic que es té del canvi climàtic 
cada cop és major i es constata que cada vegada hi 
ha més certesa de les prediccions. També es 
constata que una part dels efectes del canvi climàtic 

1. Territori, ecologia i biodiversitat
•El territori metropolità té impactes directament relacionats amb com es gestionen els 

ecosistemes terrestres, aquàtics continentals i litorlas existents en el mateix. En el cas de la 
gestió  de l'aigua, a més, un enfocament de gestió integrada és cabdal per mantenir la 
garantia alhora que evitar els impactes ambientals.

2. Energia i canvi climàtic
• Les ciutats i per extensió la seves àrees metropolitanes contribueixen de forma notable a 

l’escalfament global. A nivell mundial les ciutats consumeixen el 75% de l’energia i són 
responsables del 80% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, tenint alhora una gran 
responsabilitat en aquest procés però al mateix temps tenint l’oportunitat d’esdevenir una 
part clau de la solució.

3. Mobilitatsostenible
•El transport urbà és fonamental per als ciutadans i el desenvolupament de l'activitat 

econòmica. Tanmateix, els impactes derivats de la mobilitat generada afecten el medi 
ambient i la salut de les persones.

•Per reduir aquests impactes és necessari avançar cap a una mobilitat més sostenible que 
permeti satisfer en un temps i cost raonables les necessitats de  transport alhora que en 
minimitzi els impactes.

4. Mitjans de producció i consum
•El consum de recursos és necessari per garantir la qualitat de vida dels ciutadans però 

genera una sèrie d'impactes sobre els mateixos recursos naturals. Així doncs, la petjada 
ecològica de les grans ciutats supera amb escreix els seus límits territorials i per això, és 
necesasri l'augment de l'eficiència en l'ús dels recursos, combinat amb pautes de producció i 
consum que suposin un menor impacte ambiental.

5. Salut ambiental
•L'estat del medi ambient urbà és un aspecte determinant per a la salut i el benestar de la 

població. La qualitat de l'aire, els nivells d'exposició al soroll o la contaminació odorífera, 
entre d'altres, són aspectes d'especial importància  sobre els quals una actuació a escala 
metropolitana  és absolutament necessària. 6.
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ja comencen a manifestar-se, i que aquests efectes 
s’incrementaran en el futur. Així que a nivell 
internacional les mesures no es centren únicament 
a mitigar les emissions de CO2 a l’atmosfera, sinó 
que ja fa anys que també s’estan realitzant 
nombroses mesures d’adaptació al canvi climàtic. 
Aquestes mesures d’adaptació es centren a 
preveure i planificar els canvis previstos, per així 
reduir-ne els possibles impactes negatius. 

Nombrosos països, regions, àrees urbanes i ciutats 
han realitzat estudis d’adaptació al canvi climàtic, i 
una part destacable estan relacionats amb com es 
veurà afectat el sector energètic, un element clau en 
les nostres societats. D’entre d’altres, trobem 
exemples com Estats Units12, Regne Unit3, Canadà4 o 
Nova York5. 

 

                                                               

1 U.S. Climate Change Science Program and Subcommittee on Global 
Change Research (2008). Effects of Climate Change on Energy Production 
and Use in the United States. 

2  U.S.  Department  of  Energy  (2013).  U.S.  Energy  Sector  Vulnerabilities  to  
Climate Change and Extreme Weather. 

3 Engineering the Future (2011). Infrastructure, Engineering and Climate 
Change Adaptation – ensuring services in an uncertain future. 

4 Canadian Standards Association (2007). Climate Change and 
Infrastructure Engineering: Moving Towards a New Curriculum. 

5 Zimmerman, R. I C. Faris (2010). Chapter 4: Infrastructure impacts and 
adaptation  challenges  (New  York  City  Panel  on  Climate  Change  2010  
Report). 

1.2. OBJECTE DEL DOCUMENT 

A nivell de Catalunya, com en la majoria de 
territoris, el sector energètic és cabdal per assegurar 
la resiliència, i com d’altres infraestructures, les 
energètiques es podrien veure afectades pels 
impactes climàtics6, incidint en diferents aspectes 
com per exemple els possibles danys dels fenòmens 
meteorològics extrems, en un possible augment de 
les demandes energètiques, o bé en les possibles 
afectacions sobre les instal·lacions de generació, 
transport i distribució, entre d’altres.  

L’objecte del document és estudiar l’efecte del canvi 
climàtic enfront el subministrament energètic i les 
infraestructures de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, per tal de preveure les possibles 
vulnerabilitats que d’aquest se’n generen i plantejar 
línies d’actuació per tal d’evitar o minimitzar el seu 
impacte. 

Aquest anàlisi es realitza a 4 nivells:  

 Impacte sobre la capacitat de les xarxes 
(alteracions en la demanda). 

 Incidències físiques sobre les infraestructures. 
 Vulnerabilitats derivades de factors territorials. 
 Incidències sobre els ritmes de renovació i 

obsolescència. 

Com a conseqüència, també resulta necessari 
estudiar els escenaris de futur que ajudin a mesurar 
l’impacte del canvi climàtic enfront altres aspectes 
que poden tenir incidència sobre el 
subministrament energètic. 

                                                               

6 Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC). Oficina 
Catalana de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, 2012. 
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1.3. CANVI CLIMÀTIC 

El planeta terra ha sofert diversos canvis climàtics 
des de la seva creació, canvis que han estat 
associats  a  fenòmens  diversos  com  l’impacte  de  
meteorits, erupcions volcàniques o l’aparició 
d’organismes vius. L’activitat humana als darrers 
200 anys ha portat associada l’emissió de grans 
quantitats de gasos i partícules a l’atmosfera, 
emissions que han alterat els balanços naturals i han 
originat un nou procés de canvi climàtic que té uns 
clars efectes sobre els fenòmens atmosfèrics del 
nostre planeta. Aquest increment dels ritmes 
climàtics com a conseqüència de l’activitat humana 
és intens i pot posar en perill la capacitat de 
recuperació dels ecosistemes naturals, l’adaptació 
de les espècies d’animals i plantes i el 
desenvolupament econòmic i social, la salut i el 
benestar de les persones. 

 
Figura 3. Emissions de gasos a l’atmosfera en una indústria 
siderúrgica. 
[Font: http://www.energias-renovables.com, accés 29/10/2014] 

Els fenòmens atmosfèrics extrems són la principal 
amenaça d’aquest nou canvi climàtic: increments 
generalitzats de les temperatures, canvis en els 
règims de precipitacions i de vents i possibles 
variacions en la humitat relativa podrien ser 
responsables d’un seguit de canvis. Així mateix, 
fenòmens importants dels quals ja s’estan parlant 
com el desglaç dels pols i la conseqüent pujada del 
nivell del mar, faran retrocedir la línia de costa i les 
ciutats costaneres podrien quedar inundades. La 
pujada de la temperatura mitja global del planeta 
posa en perill molts ecosistemes i la flora i fauna 

que en ells habiten. Aquest fet tindrà també efectes 
sobre el cicle hidrològic, alterant els règims fluvials 
i/o les característiques, qualitat i disponibilitat dels 
recursos hídrics del planeta i comportant canvis en 
l’àmbit i la freqüència dels episodis d’inundacions o 
la producció agrícola i forestal. 

La salut de les persones, sobretot les que viuen en 
grans metròpolis, es veurà afectada per l’efecte 
d’illa de calor, que agreujat pel canvi climàtic 
produirà un augment de les temperatures diürnes 
encara més gran a les grans ciutats i més nits 
càlides, provocant perjudicis a la salut i al benestar 
dels seus habitants. La disminució del vent pot 
comportar una major concentració de substàncies 
tòxiques a les regions urbanes derivades d’una 
menor capacitat de dispersió, així com també una 
menor capacitat de generació elèctrica d’origen 
eòlic. A més, la majoria de les grans ciutats es 
troben a prop del mar o a prop de grans rius, per 
tant el risc d’inundabilitat en aquestes ciutats podria 
ser gran o podria incrementar-se. Alhora, fenòmens 
de sequera derivats d’alteracions en les conques 
hídriques i la disminució de les precipitacions seran 
responsables de problemes en el subministrament 
d’aigua, la generació d’energia elèctrica d’origen 
hidràulic o l’increment del risc d’incendi, entre molts 
d’altres fenòmens. 

Resulta clau, doncs, generar estratègies d’adaptació 
vàlides que permetin reduir o evitar els impactes 
derivats del canvi climàtic, incrementant la 
resiliència de les ciutats davant aquests riscos. En 
aquest sentit, la millora de la resiliència de les 
infraestructures energètiques és necessària per 
assegurar la cobertura de la demanda sota les noves 
condicions de contorn. Gran part de les àrees 
urbanes, degut a que tenen molta població, són 
territoris complexes molt urbanitzats i que 
concentren moltes infraestructures estratègiques 
(entre elles les energètiques), per la qual cosa són 
zones especialment sensibles als impactes del canvi 
climàtic, i per tant, requereixen una especial atenció 
per elaborar una estratègia que faci aquestes més 
resilients als possibles canvis. 
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La capacitat d’adaptació de les ciutats del futur als 
impactes derivats del canvi climàtic dependrà en 
gran mesura de les estratègies que es plantegin en 
l’actualitat. Conèixer i estimar els principals efectes 
és clau, ja que ens donarà una idea de les mesures 
necessàries a prendre i permetrà realitzar un 
seguiment dels aspectes potencialment vulnerables. 
Els conceptes de resiliència i transformació 
(energètica, urbana, social, etc.) són, més que mai, 
claus, i d’ells dependrà l’èxit de les societats del 
futur. 

1.4. ÀMBIT D’ESTUDI 

L’escenari infraestructural escollit com a escenari de 
partida per l’estudi a desenvolupar abasta tota 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, incloent-t’hi 
també a l’anàlisi aquelles infraestructures 
energètiques fora d’aquest àmbit i que són 
fonamentals pel correcte funcionament de l’àmbit 
metropolità. 

El territori metropolità de Barcelona està format per 
36 municipis, té una superfície de 636 km2 i hi viuen 
3.239.337 persones (2014). Suposa un 2% de la 
superfície del territori català i concentra un 42,8% 
de la seva població. 

 

 
Figura 4. Àmbit d’estudi i municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
[Font: http://www.amb.cat/, http://www.dadesambientals.cat/, accés 20/08/2014] 

S’inclouen a l’estudi les següents infraestructures 
energètiques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: 

- Infraestructures elèctriques: xarxes de 
transport i distribució, centrals de generació, 
centres de transformació, centres de control i 
altres equipaments auxiliars. 

- Infraestructures gasistes i d’hidrocarburs: 
ambdós conceptes es consideren 

conjuntament a efectes de model, incloent 
xarxes de transport i distribució, plantes de 
regasificació, estacions de regulació i mesura, 
infraestructures d’emmagatzematge i altres 
equipaments auxiliars. 

- Xarxes de climatització centralitzada o District 
Heating and Cooling (DH&C): xarxes urbanes 
de calor i fred, incloent infraestructures de 
gestió, generació i emmagatzematge. 
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Figura 5. Principals infraestructures energètiques considerades a l’estudi. 
[Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts] 
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El canvi climàtic és el responsable de diverses 
modificacions en els fenòmens meteorològics del 
planeta, produint impactes de major o menor 
mesura en funció de la localització i les 
característiques particulars de cada regió. 
L’anticipació i l’adaptació d’aquestes regions als 
impactes derivats del canvi climàtic exigeix 
necessàriament una anàlisi en profunditat del 
mateix, de cara a preveure amb suficient antelació 
les mesures o línies d’evolució necessàries per 
eliminar o minimitzar els efectes que d’aquest se’n 
deriven i que podrien ser responsables d’alteracions 
significatives en les condicions de vida dels seus 
habitants. 

Les infraestructures energètiques, per la seva 
criticitat, constitueixen un punt d’especial interès 
dins d’aquest anàlisi. Identificar possibles 
vulnerabilitats en les infraestructures permetrà 
aplicar criteris de planificació específics que resultin 
en una reducció dels impactes sobre aquestes. 
Malgrat tot, la lògica darrera d’aquesta anàlisi no 
pot basar-se únicament en el canvi climàtic, ja que 
els paràmetres energètics incorporen una gran 
diversitat de factors que han de ser considerats 
conjuntament. 

Existeixen diversos estudis de downscaling basats en 
els grans models climàtics consensuats pels experts 
en canvi climàtic, que tracten de regionalitzar 
l’anàlisi dels impactes que d’aquest se’n deriven 
sobre un àmbit territorial en particular. El Primer 
informe sobre la generació d’escenaris regionalitzats 
per a Catalunya durant el segle XXI, elaborat pel 
Servei Meteorològic de Catalunya, estudia els 
possibles efectes del canvi climàtic en el territori 
català, diferenciant entre zona Pirenaica, Catalunya 
central i zona Prelitoral i litoral. Per a tal efecte, 
estableix quatre paràmetres meteorològics de 
referència: temperatura, velocitat del vent, humitat 
relativa i precipitacions, i analitza la seva variació en 
tres horitzons d’estudi: 2011-2040, 2041-2070 i 
2071-2100. És important comentar que malgrat que 
aquest exercici de downscaling per Catalunya està 
basat en els models climàtics de l’anterior informe 

de l’IPCC7 (2007), lleugerament modificats al darrer 
informe de 2013, aquesta és la font més detallada 
d’informació regionalitzada disponible en 
l’actualitat, motiu pel qual s’ha escollit com a punt 
de partida. Una explicació més detallada dels 
escenaris climàtics utilitzats es porta a terme en 
apartats posteriors del document. 

La ubicació del territori metropolità de Barcelona 
dins la zona Litoral i Prelitoral de Catalunya permet 
estimar, a la vista dels resultats de l’estudi, 
augments de temperatures mitjanes superiors a les 
temperatures esperades a les zones interiors del 
territori català, observant-se increments mitjans 
anuals de 3,5º pel període 2070-2100 en l’escenari 
més  pessimista  i  augments  de  2,5º  en  el  mateix  
període per a l’escenari climàtic més optimista. 
Aquests augments, a més, es veuran agreujats per 
episodis d’onades de calor i fenòmens d’illa de calor 
que elevaran la temperatura mitjana dins les ciutats, 
repercutint directament sobre la població, la 
demanda energètica, les infraestructures i la flora i 
fauna de l’AMB. Aquests fenòmens, produïts per 
l’activitat humana dins de les ciutats i per la inèrcia 
tèrmica de les infraestructures i materials dels 
edificis que absorbeixen el calor durant el dia i el 
desprenen  per  la  nit  poc  a  poc,  està  directament  
relacionat amb la quantitat d’habitants de la ciutat i 
amb la morfologia dels edificis. 

S’estimen també una disminució en la quantitat del 
recurs eòlic, amb variacions mitges anuals de -4,9% 
en la velocitat del vent durant el període 2070-2100 
sota l’escenari més pessimista, i de -4% a l’escenari 
més optimista. Aquesta disminució en la quantitat 
de  vent  no  només  afectarà  directament  a  la  
generació d’energia eòlica i a les infraestructures de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, sinó que tindrà 
un efecte directe sobre altres paràmetres urbans 
com la qualitat de l’aire, la salut o la transmissió de 
malalties, entre d’altres. Els episodis d’illa de calor 
prèviament esmentats, juntament amb una 

                                                               

7 Intergovernmental Panel on Climate Change, www.ipcc.ch 



 
 

 

 

 

24 

disminució de la quantitat de vent, seran 
responsables d’una menor dispersió de 
contaminants a les ciutats i per tant d’un 
empitjorament de la qualitat de l’aire. 
Conseqüentment, episodis cardiorespiratoris, 
d’asma, al·lèrgies o malalties transmeses per l’aigua 
o l’aire podrien ser cada cop més comuns. Malgrat 
esperar-se disminucions notables de recurs eòlic a 
nivell de mitjanes anuals, també podria 
incrementar-se la freqüència i intensitat dels 
temporals, amb el conseqüent perill personal i 
material que representen. 

A nivell de precipitacions, són d’esperar variacions 
mitjanes anuals de l’ordre de -14,3% pel període 
2070-2100 en l’escenari més pessimista, i de -9,5% 
pel mateix període en l’escenari més optimista. 
Aquesta disminució en la mitja anual de 
precipitacions que no sembla a priori molt 
significativa anirà, no obstant, acompanyada de 
fortes variacions estacionals. Pluges cada cop més 
puntuals i intenses podrien ser responsables 
d’episodis importants d’inundacions a les zones amb 
major pavimentació de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (destacar que Barcelona que es troba en 
primera posició amb més de 30 esdeveniments 
d’aquest tipus en el període 1981-2010 8 ,  i  es  
contraposa amb altres localitats amb major 
percentatge  de  sòl  rústic  com  pot  ser  Corbera  de  
Llobregat). Alhora, l’augment en la concentració i 
intensitat de les pluges anirà acompanyat 
simultàniament d’una disminució en la quantitat de 
precipitacions durant els mesos d’estiu, 
incrementant els períodes de sequera que seran 
cada cop més comuns i accentuats. 

Aquesta disminució en les precipitacions podria 
afectar el cicle hidrològic de l’aigua a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, un territori que ja té 
actualment uns recursos hidràulics en situació 
crítica. Haurà d’esperar-se una reducció dels cabals 
dels rius, la disminució de les reserves dels aqüífers i 
                                                               

8 Direcció de Serveis Ambientals de l’AMB - Barcelona Regional (2014). 
Anàlisi de la problemàtica i els efectes del canvi climàtic a l’AMB. Pàg. 15. 

problemes en la satisfacció de la demanda 
d’abastament d’aigua en el territori. Aquests fets 
poden derivar en la necessitat modificació de la 
gestió  hídrica  per  tal  de  realitzar  transferències  de  
cabals des d’altres conques o construcció de 
centrals dessalinitzadores per tal de satisfer les 
demandes en períodes de baix recurs hídric. L’Àrea 
Metropolitana, per la seva ubicació en la zona 
Litoral i Prelitoral de Catalunya, és especialment 
sensible a aquest tipus d’efectes i depèn fortament 
de la disponibilitat d’aigua. A més, a l’estar situada 
al mig de dos cursos fluvials (Riu Llobregat i Riu 
Besòs), també podria veure’s afectada per episodis 
d’inundacions puntuals degudes a aquests, 
incrementant-se el risc d’inundació i el grau 
d’afecció d’aquestes. 

 
Figura 6. Tram del Riu Llobregat al seu pas per Sant Joan Despí. 
[Font: http://www.parcriullobregat.cat, accés 14/11/2014] 

Un augment en la concentració i intensitat dels 
períodes de sequera anirà directament associat a un 
major risc d’incendi. En el període 1970-2010, unes 
18.126 ha de terreny van ser cremades a Catalunya 
en 1.052 incendis forestals, encara que és cert que 
els incendis de major envergadura han estat fora de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Malgrat la 
reducció en la quantitat d’incendis en els darrers 
anys derivada de les actuacions de conscienciació i 
prevenció portades a terme pels organismes públics 
de Catalunya, els episodis de sequera podrien 
augmentar les zones de risc i provocar un repunt en 
el nombre de focs. 
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Els ecosistemes de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i els organismes que hi habiten patiran 
també els efectes del canvi climàtic.  

Es perdrà superfície de platja i es produiran danys a 
les infraestructures pròximes al mar. A més, es 
preveuen modificacions en la direcció, intensitat i 
freqüència de l’onatge com a conseqüència 
d’aquests canvis en el nivell del mar, modificacions 
que podrien requerir canvis en les estructures dels 
ports o de defensa. El canvi climàtic tindrà un efecte 
important en els ecosistemes marins, causant un 
augment de la temperatura de l’aigua, de l’erosivitat 
i una degradació progressiva de la qualitat de les 
aigües a la costa. Aquests canvis suposaran 
alteracions greus en el comportament i població de 
les espècies endèmiques de la zona. També els 
impactes sobre els ecosistemes terrestres seran 
múltiples i de gran intensitat, provocant increments 
en la població de certes espècies i alhora extincions 
d’altres, juntament amb migracions o 
desplaçaments d’espècies fora de les seves zones 
habituals que podrien provocar l’aparició d’espècies 
invasores i plagues forestals. La disminució en les 
precipitacions condicionarà la humitat del sòl i per 
tant, la proliferació d’espècies vegetals serà cada 
cop més difícil. 

 
Figura 7. Espais verds de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
[Font: http://www.amb.cat/, accés 20/10/2014] 

A nivell urbà, el canvi climàtic afectarà greument a 
la capacitat dels espais verds urbans per fixar el CO2 
i regular la temperatura mitjana de les ciutats, amb 
la conseqüent afectació de la qualitat de l’aire i del 
consum energètic. Així mateix, menys espais verds 
seran responsables de canvis en el cicle hidrològic 
de les ciutats i modificacions en els usos recreatius i 
en el benestar de la població. 

La xarxa de transport haurà de fer front a problemes 
de trànsit derivats d’episodis d’inundació, en el cas 
de les xarxes viàries, o talls en el subministrament 
elèctric que podrien causar problemes en la xarxa 
de transport ferroviari de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Aquelles xarxes que discorren per la zona 
costanera de l’AMB es podran veure afectades pels 
temporals marítims i per l’augment de la pujada del 
nivell del mar, mentre que les xarxes de transport 
ubicades a les zones més interiors podrien patir 
efectes derivats de tempestes intenses o incendis 
forestals. No només els impactes climatològics 
directes seran els que condicionin les xarxes de 
transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
sinó també altres problemes físics com la 
degradació prematura i la disminució en la 
resiliència dels materials que conformen les vies que 
podrien ser responsables d’un augment en els 
costos de manteniment i reparació de les diferents 
infraestructures de transport. 

Els efectes del canvi climàtic tindran també un 
impacte rellevant en un dels eixos econòmics més 
importants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: el 
turisme. Aquest, concentrat sobretot a la ciutat de 
Barcelona, podria veure’s afectat per variacions en 
la temperatura, la humitat relativa, la quantitat i 
qualitat de les zones de platja i la climatologia, així 
com altres efectes directes i indirectes del canvi 
climàtic com la mancança d’aigua o la disminució 
d’afluència de turistes degut a l’aparició de climes 
més càlids als països d’origen. 



 
 

 

 

 

26 

 
Figura 8. Turistes estiuejant a la Platja de la Barceloneta. 
[Font: http://www.barcelonaturisme.com/, accés 15/11/2014] 

Les infraestructures pertanyents al sector energètic, 
protagonistes d’aquest estudi per la seva criticitat, 
podrien també veure’s afectades. Els fenòmens 
climatològics incidiran directament sobre aquestes 
infraestructures, que hauran de fer front a episodis 
de vents i precipitacions intensos, augments 
importants de les temperatures que podrien 
sotmetre-les a estressos mecànics importants i 
disminuir la seva capacitat de transport, episodis 
d’inundacions en subestacions i centrals de 
generació ubicades als territoris de l’AMB o 
increments en el risc d’afectació per incendi derivats 
de grans períodes de sequera, entre molts d’altres. 

Aquests fenòmens climàtics extrems, que seran 
considerats en més profunditat en apartats 
posteriors d’aquest estudi, afectaran directament 
les infraestructures de generació, transport i 
distribució d’energia a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, però no seran els únics. 

Els patrons de demanda d’energia a la zona, afectats 
pel canvi climàtic però també per una sèrie de 
variables de molt diversa índole, condicionaran 
també fortament les infraestructures energètiques 
en l’horitzó d’estudi. Per exemple, els increments 
mitjans de temperatura previstos a l’AMB seran 
responsables d’una disminució de la demanda de 
calefacció i un increment de la demanda de fred en 
refrigeració, neveres i congeladors. Tenint en 

compte, a més, que gran part de la climatització es 
cobreix mitjançant energia elèctrica i que la 
demanda associada a aquesta coincidirà amb les 
puntes de consum, podrien donar-se problemes de 
capacitat a les infraestructures elèctriques. Els 
canvis de comportament del habitants de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona com a efecte del canvi 
climàtic, així com els canvis tecnològics o els factors 
geopolítics, entre d’altres, també alteraran la 
demanda energètica. Un anàlisi complet de la 
demanda energètica de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona es porta a terme en apartats posteriors 
del document. 

Per altra banda, la producció energètica també es 
veurà afectada pels impactes del canvi climàtic. Les 
sequeres i la reducció dels cabals circulants pels rius 
causen una reducció de la generació hidroelèctrica. 
A més, la concentració de la pluja en determinats 
períodes de l’any també pot provocar una 
disminució de la generació hidroelèctrica dels 
embassaments degut als desguassos necessaris en 
períodes de pluges intenses. El rendiment de les 
instal·lacions fotovoltaiques disminueix amb 
l’augment de la temperatura ambient, i per tant, 
també és d’esperar-se una disminució de la 
generació elèctrica d’aquest tipus. De la mateixa 
manera, la variació en la intensitat o en la 
distribució del règim de vents probablement reduirà 
la generació elèctrica d’origen eòlic. La generació 
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termoelèctrica necessitarà més cabal de refrigeració 
a causa del previsible augment de la temperatura de 
l’aigua  dels  rius  o  la  superfície  del  mar.  També  és  
possible un necessari augment de la potència dels 
sistemes de refrigeració degut a l’increment de la 
temperatura permesa a l’aigua retornada als rius o 
al mar. 

L’obtenció de conclusions vàlides requereix 
necessàriament analitzar la totalitat de les variables 
condicionants a l’anàlisi, i per tant, la metodologia 
utilitzada haurà de permetre aquest requisit. 
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3.1. DESCRIPCIÓ GENERAL 

La vulnerabilitat de l’abastament energètic a l’Àrea 
Metropolitana  de  Barcelona  es  pot  abordar  des  de  
diferents aproximacions. El treball n’aborda quatre: 
la capacitat, lligada al dimensionat de les diferents 
xarxes, la física, lligada a la modificació dels 
paràmetres operatius originats en el canvi de les 
característiques atmosfèriques, la territorial, que es 
fonamenta en la localització d’aquestes 
infraestructures i els riscos específics de cadascuna 
de les àrees i finalment la lligada a l’envelliment i la 
capacitat d’absorció dels canvis necessaris per part 
de la societat i els mecanismes que es disposa per la 
millora, actualització i renovació de les xarxes. 

L’anàlisi quantitativa en relació a les xarxes no és 
una tasca senzilla en tant que cal caracteritzar els 
escenaris energètics en l’horitzó d’estudi per 
combinar-les amb els impactes del propi canvi 
climàtic. D’altra banda aquesta anàlisi ens ha de 
servir per posar en relació l’impacte de la 
climatologia amb les tendències de consum 
energètic. L’anàlisi física i territorial és de tipus 
qualitatiu per falta d’informació sobre com poden 
veure’s modificats certs impactes en funció del canvi 
climàtic. Pel que fa a l’envelliment i la capacitat 
d’absorció, es fonamenta en la vida útil dels teixits 
urbans i processos de transformació en la ciutat, així 
com a processos similars que com a societat ja hem 
superat com l’electrificació - gasificació 
generalitzada del territori. 

 
Figura 9. Metodologia general del projecte. 

[Font: Elaboració pròpia] 

El punt de partida és la caracterització de l’escenari 
energètic i infraestructural actual i la descripció 
acurada dels impactes del canvi climàtic, essent 
aquest punt el que dóna lloc als diferents enfocs. 
Per l’anàlisi quantitativa, a continuació es generen 
els escenaris en base a projectar en el temps les 
formes de consum de cada servei a partir d’unes 
variables acuradament seleccionades entre les que 
es troba el propi canvi climàtic. Amb les noves 
formes de consum s’analitza com ha de ser 
l’evolució de les xarxes que donen suport a aquests 
consums i les seves vulnerabilitats. 

La temporalitat d’aquest estudi, que arriba fins a 
final de segle, no permet portar a terme una anàlisi 
quantitativa en tots els horitzons d’estudi, per la 
qual cosa es realitzarà una aproximació de tipus 

quantitatiu per la primera meitat del segle i una 
aproximació més qualitativa en períodes posteriors. 
El que passi amb els usos energètics en el futur 
depèn de factors diversos que no permeten ser 
projectats en el temps o ser analitzats a llarg 
termini, ja que depenen de la conjuntura geopolítica 
o de les polítiques energètiques adoptades per les 
diferents administracions. A més, el canvi climàtic 
tindrà uns efectes més accentuats a mesura que 
passen els anys, i també s’incorpora la dificultat de 
les prediccions que podrien veure’s modificades per 
la conjuntura en cada horitzó considerat. El que sí 
podem afirmar és que els aspectes analitzats i 
descrits influiran de forma significativa en la quantia 
i forma en que es consumeixi l’energia en el futur, i 
és en aquest sentit que cal interpretar aquest 
treball. 
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Figura 10. Creuament de variables. Escenari de referència. 

[Font: Elaboració pròpia] 

L’escenari de referència s’estableix en l’any 2011, 
per considerar-se un any prou proper a la data 
actual i del que es disposen de dades necessàries 
per elaborar el model d’estudi, a més de reflectir ja 
els impactes de la crisi econòmica mundial. 

Normalment les anàlisis energètiques es fan a partir 
dels diferents sectors o les formes energètiques. 
Aquestes formes de fer treballen amb magnituds 
molt agregades i no permeten realitzar projeccions 
amb un nivell prou acurat, ja que no incorporen les 
repercussions diverses que operen en entorns 
concrets. En el temps es produiran evolucions i 

canvis en àmbits de la ciència i la tecnologia, així 
com canvis en les formes de consumir l’energia que 
no actuen sobre sectors sencers o intercanvis en les 
formes  de  consumir  l’energia  que  són  molt  difícils  
de recollir amb aquestes aproximacions. Per superar 
aquesta limitació centrem el treball en els serveis, 
entesos com la utilitat última de l’ús de l’energia. 
Analitzem doncs, per a cada servei consumidor 
d’energia què podem esperar i com és afectat pel 
canvi climàtic. 

 

ESCENARI DE REFERÈNCIA. ESTAT ANY 2011. 
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Per caracteritzar els escenaris en els diferents anys 
futurs es consideren sis variables que en les seves 
combinacions definiran l’amplitud de casos a 
considerar. Les variables d’estudi s’han escollit per 
tal d’incorporar els principals paràmetres que 
determinen la demanda a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Malgrat tot, com ja s’ha esmentat, 
existeixen variables de molt difícil caracterització 
que, donat l’ampli horitzó d’estudi del projecte, 
incorporen un nivell d’incertesa molt elevat. 
Variables tals com els preus de l’energia, factors 
geopolítics i legislatius o canvis tecnològics, entre 
d’altres, resulten difícilment estimables en els 
diferents horitzons temporals considerats en aquest 
estudi (2011-2040, 2041-2070 i 2071-2100) encara 
que es tinguin en compte estimacions d’experts i 
estudis de reconegut prestigi. Aquests períodes 
temporals s’han escollit per correlacionar l’estudi 
amb les projeccions climàtiques més detallades que 
existeixen a data d’avui per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, que realitzen projeccions precisament en 
aquests horitzons. 

La criticitat d’aquests factors, no obstant, obliga a 
considerar-les dins de l’estudi amb una quantificació 
el més rigorosa possible i, encara que no estan 
incorporades de manera independent, es troben 
diluïdes en la resta de les variables d’estudi (un 
escenari amb una forma de consum d’energia final 
eminentment elèctrica, per exemple, pot ser 
conseqüència de polítiques energètiques concretes, 
d’un augment important en el preu dels 
combustibles  fòssils  per  a  automoció o bé un accés 
massiu de la població de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona al vehicle elèctric). Així doncs, es 
plantegen les següents variables d’estudi amb el 
tractament que s’apunta: 

Escenaris climàtics: es consideren els escenaris A2 i 
el B1 descrits als apartats corresponents del present 
document. L’escenari A2 representa un escenari 
més sever amb majors impactes sobre els fenòmens 
meteorològics per efecte del canvi climàtic, mentre 
que l’escenari B1 és més moderat i presenta uns 
impactes menors. Els escenaris climàtics escollits 

per portar a terme l’anàlisi es basen en els escenaris 
que habitualment s’utilitzen als informes i estudis 
que tracten el canvi climàtic i que representen la 
forquilla més àmplia de supòsits. De nou, 
l’existència de projeccions climàtiques detallades i 
actualitzades per l’AMB sota aquestes dues famílies 
A2 i B1, justifica encara més la seva elecció. 

Creixement econòmic: es consideren dues hipòtesis 
de creixement, una màxima i una mínima, per 
arribar a cada escenari de demanda. El creixement 
econòmic és el factor que millor correlaciona el 
consum energètic tant a les llars com pel transport. 
D’altra banda per poder estimar el consum del 
sector terciari i industrial es considera la dimensió 
de l’activitat econòmica proporcional al PIB dels 
diferents anys. 

 En la projecció a 2040, increments anual d’1% i 
2,5% del PIB. 

 En la projecció a 2070, increments anual de 
0,1% i 1% del PIB. 

 En la projecció a 2100, increments anual de 
0,1% i 1% del PIB. 

Destacar en aquest punt que la població no es 
considera com a variable sinó com a dada. La 
població pel període 2011-2040 s’obté a partir de 
les projeccions de l’Institut Estadístic de Catalunya9, 
que malgrat estar realitzades en base 2008 (inici de 
la crisi econòmica) es consideren vàlides a llarg 
termini. Pels períodes 2041-2070 i 2071-2100, 
aquestes s’obtenen a partir de les dades per tot 
l’Estat10. 

Eficiència energètica: les tendències a la tecnologia 
permeten albirar les reduccions en consum 
energètic pel diferents serveis i el corresponent 
increment d’eficiència pels propers anys. 
Naturalment quant més llunyà és l’horitzó més 
incert és l’escenari. 

                                                               

9 http://www.idescat.cat 

10 http://populationpyramid.net/es/españa/ 
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A partir dels factors climàtics, econòmics i 
d’eficiència energètica definits fins al moment 
s’obté el nou consum total, per cada servei, en cada 
escenari temporal. 

Forma de consum de l’energia final: la demanda 
energètica estimada pel nou horitzó temporal pot 
ser possible en una distribució modal diferent a 
l’original. Factors econòmics, socials i d’altra mena 
poden provocar que serveis que a l’escenari de 
referència es consumien, per exemple, en forma de 
combustibles fòssils, tendeixin a una electrificació 
en períodes posteriors. D’altra banda, poden haver-
hi  altres  factors  com  la  seguretat  o  la  reducció  de  
contaminació que modifiquin la forma energètica 
utilitzada, per la qual cosa es reconsidera en cada 
servei  i  per  a  cada  període  el  mix  de  forma  
energètica d’acord a l’indicat a l’apartat de 
demanda d’aquest document. 

Consum d’energia final segons teixit urbà: les 
característiques de les xarxes i les condicions de 
desenvolupament són diferents en els àmbits 
residencial i terciari que en l’industrial. Conegudes 
les demandes per a cada àmbit es poden analitzar 
els impactes en cada teixit. 

Model de generació: actualment, la xarxa elèctrica 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és una xarxa 
molt jerarquitzada i força centralitzada. No obstant, 
tot i les limitacions que trobem en àmbits urbans, 
existeix la tendència a considerar la generació 
distribuïda al futur com a mesura per a incrementar 
l’eficiència i l’aprofitament dels recursos locals 
envers l’actual model de dependència energètica de 
l’AMB. L’increment de la generació distribuïda 
podria ser responsable de modificacions en xarxa 
elèctrica actual, per la qual cosa és necessari valorar 
aquest aspecte conjuntament amb la resta de 
factors esmentats. 

A partir de l’anàlisi de l’escenari de referència i les 
variables que tenen incidència en aquest, es 
generen els nous escenaris per a cadascun dels 
horitzons analitzats (2011-2040, 2041-2070 i 2071-

2100), obtenint previsions de demanda energètica i 
els nous modus de consum. 

La metodologia descrita permet obtenir 
l’expectativa de consum energètic, no obstant el 
criteri de disseny de les infraestructures no és 
l’energia  que  de  forma  promitjada  es  consumeix  al  
cap de l’any, sinó que el criteri és la potència punta 
que en un moment determinat cal produir. Per 
passar de l’energia a la potència cal distribuir en el 
temps l’energia consumida obtenint les corbes 
monòtones diàries (les 24 hores) en període 
estiuenc, ja que s’assumeix que la màxima demanda 
horària es produirà a l’estiu considerant la 
refrigeració i no la calefacció. La punta de demanda 
actual es produeix a l’estiu i, en conseqüència, és 
esperable que l’augment de la temperatura com 
efecte canvi climàtic a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona incrementi la demanda associada a 
refrigeració i augmenti encara més aquesta punta, 
mantenint-la en els períodes d’estiu. 

Pel que fa a les formes energètiques a considerar en 
la relació energia-potència, a efectes 
d’infraestructures només el considerem rellevant 
amb l’electricitat que, massivament, no és 
acumulable. Tant el gas, els hidrocarburs com 
l’aigua calenta i freda, en ser acumulables, 
permeten dimensionar les infraestructures 
incorporant dipòsits de forma que “s’aplanin” les 
puntes de potència i es redueixi molt l’impacte 
d’aquest fenomen. 
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3.2. VARIABLES CONSIDERADES 

3.2.1. El clima 

Habitualment, l’impacte del canvi climàtic i els 
possibles escenaris de futur que d’aquest se’n 
deriven són definits de manera qualitativa, arribant 
a conclusions generals que poden no ser vàlides si 
les apliquem a localitzacions concretes que 
presenten característiques molt diferents. L’impacte 
del canvi climàtic a les infraestructures energètiques 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en 
conseqüència, ha d’estudiar-se a partir de variables 
regionalitzades que permetin definir escenaris 
quantificats que prenguin en consideració les 
particularitats de l’AMB. 

El Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi 
Climàtic (IPPC), creat conjuntament per 
l’Organització Meteorològica Mundial (OMM) i el 
Programa  de  les  Nacions  Unides  per  al  Medi  
Ambient (PNUMA) amb la finalitat d’avaluar les 
causes, efectes potencials i opcions quant a 
estratègies de resposta envers el Canvi Climàtic, 
defineix 40 escenaris IE-EE desenvolupats a partir de 
6 grups d’escenaris que sorgeixen a partir de 4 
“famílies” o línies evolutives: 

 

 

 
Figura 11. Esquema dels diferents escenaris IE-EE. 

[Font: IPCC (2000): Resumen para responsables de políticas. Escenarios de emisiones. Informe especial del Grupo de trabajo III del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático] 
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 Línia evolutiva A1: ràpid creixement econòmic, 
ràpida introducció de noves tecnologies més 
eficients i creixement demogràfic continuat 
fins a mitjans de segle, quan assoleix el seu 
valor màxim, i disminució progressiva 
posterior. Convergència entre regions i 
augment de les interaccions culturals i socials 
acompanyades d’una major igualtat regional 
quant a ingressos per habitant. 

 Línia evolutiva A2: autosuficiència i 
conservació d’identitats locals, amb població 
mundial en continu creixement. 
Desenvolupament econòmic per habitant i 
canvi tecnològic lent i fragmentat. 

 Línia evolutiva B1: creixement demogràfic 
continuat fins a mitjans de segle i posterior 
disminució amb ràpids canvis dins de les 
estructures econòmiques orientats a una 
economia de serveis i d’informació i amb un ús 
menys intensiu dels materials, introduint 
tecnologies netes amb un aprofitament eficaç 
dels recursos. Solucions d’àmbit mundial 
destinades a assolir la sostenibilitat econòmica, 
social i mediambiental i una major igualtat, 
però sense iniciatives addicionals en relació 
amb el clima. 

 Línia evolutiva B2: solucions locals a la 
sostenibilitat econòmica, social i 
mediambiental, amb un desenvolupament 
econòmic mitjà i un canvi tecnològic més lent i 
menys divers que a les línies evolutives A1 i B1. 
Creixement demogràfic progressiu a un ritme 
menor que a la línia A2. Malgrat existeix una 
tendència a la protecció del medi ambient i a la 
igualtat social, aquesta és principalment a 
nivell local i regional. 

Típicament, els diferents informes i estudis sobre el 
canvi climàtic es desenvolupen a partir de les línies 
evolutives A2 i B1 ja que aquestes incorporen els 
casos més extrems. De cara a obtenir valors 
comparables amb altres estudis i atenent que 

aquests escenaris representen la forquilla més 
amplia de supòsits, s’ha decidit desenvolupar 
l’estudi a partir de les famílies A2 i B1. 

A més, degut a la necessitat de quantificar els 
impactes d’aquestes línies evolutives en l’àmbit 
geogràfic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ens 
servirem de l’exercici de generació d’escenaris 
climàtics regionalitzats futurs a Catalunya elaborat 
pel Servei Meteorològic de Catalunya i on es 
quantifica l’impacte de les línies evolutives 
escollides A2 i B1 a tres regions d’estudi: Pirineu, 
Interior i Litoral i Prelitoral11. És important recordar 
de nou que malgrat que aquest exercici de 
downscaling per Catalunya està basat en els models 
climàtics de l’anterior informe de l’IPCC (2007), 
lleugerament modificats en versions més recents, 
aquesta és la font més detallada d’informació 
regionalitzada disponible en l’actualitat. 

A grans trets, s’observa clarament una tendència a 
l’augment de les temperatures mitjanes anuals a 
tota Catalunya pels tres períodes d’estudi, amb 
increments notablement majors a les zones del 
Pirineu Català per ambdues famílies climàtiques. 
S’espera una disminució general de les 
precipitacions mitjanes anuals a tot el territori 
català, estimant-se variacions estacionals cada cop 
més extremes caracteritzades per pluges cada cop 
més intenses concentrades en períodes d’hivern i 
que tendiran a disminuir en períodes d’estiu, 
incrementant els episodis de sequera. Finalment, 
s’estima que el recurs eòlic serà cada cop menor i 
que pot produir-se un augment de la humitat 
relativa a curt termini. 

 

                                                               

11  Barrera  -  Escoda,  A.  i  J.  Cunillera  (2011):  Primer  informe  sobre  la  
generació d’escenaris regionalitzats per a Catalunya durant el segle XXI. 
Informe tècnic. Servei Meteorològic de Catalunya, Departament de 
Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 95 pp. 
http://www.meteo.cat/ 
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Figura 12. Mapes de variació mitjana anual de la Temperatura, Precipitació, Velocitat del Vent i Humitat Relativa a Catalunya pels escenaris A2 i 

B1 i tres períodes d’estudi: 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100. 
[Font: Barrera - Escoda, A. i J. Cunillera (2011): Primer informe sobre la generació d’escenaris regionalitzats per a Catalunya durant el segle XXI. 

Informe tècnic] 

La ubicació geogràfica de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona dins de la regió d’estudi Litoral i 
Prelitoral, permet assimilar els possibles impactes a 
les estimacions de variació anual i trimestral de 
temperatura a 2 m, precipitació, humitat relativa i 
velocitat del vent a 10 m. pels períodes 2011-2040, 
2041-2070 i 2071-2100, respecte als valors mitjans 
del període 1970-2000. 

Els estudis mostren un augment generalitzat de les 
temperatures mitjanes, màximes i mínimes per als 
propers anys en les dues famílies considerades. 
S’esperen augments mitjans anuals acumulats de 
2ºC al període 2041-2070 i de 3,5ºC al període 2071-
2100 per a l’escenari A2, i d’1,4ºC i 2,5ºC per als 
mateixos períodes de la família B1. El major 
augment es concentra als mesos d’estiu (juny-juliol-
agost), amb valors màxims de 4,6ºC al període 2071-
2100 per a la família A2 i 3,2ºC pel mateix període 

amb família B1. La tardor (setembre-octubre-
novembre), no obstant, també patirà augments 
considerables de temperatura, amb creixements 
que podrien arribar fins a 4,3ºC i 2,9ºC de diferència 
en els mateixos períodes i famílies. 

 
Figura 13. Evolució de les anomalies de temperatura mitjana 
registrades (1970-2000) i projectades (2001-2100) a Catalunya. 
[Font: Barrera - Escoda, A. i J. Cunillera (2011): Primer informe 
sobre la generació d’escenaris regionalitzats per a Catalunya 
durant el segle XXI] 
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Pel  que  fa  a  la  variació  de  precipitacions,  s’estima  
una disminució de les precipitacions mitjanes anuals 
de fins al 14,3% en l’escenari A2 i fins al 9,5% en 
l’escenari B1 per al període 2071-2100. Cal 
esmentar que aquests valors no són estadísticament 
significatius ja que indiquen que el volum d’aigua 
precipitada  serà  més  o  menys  similar,  però  ho  farà  
de forma més concentrada. Si analitzem a nivell 
estacional, apareixen increments en les 
precipitacions mitges anuals a mitjà i llarg termini 
per ambdues famílies, concentrats principalment en 
els períodes d’hivern i estiu. S’observen valors 
extrems notablement distanciats, amb augments de 

precipitacions d’aproximadament el 37% durant els 
mesos d’hivern a mig (2041-2070) i llarg (2071-
2100) termini en l’escenari A2 i de 7,8% al període 
2071-2100 de l’escenari B1. Aquests valors es 
contraposen amb variacions negatives de les 
precipitacions que arriben a disminucions de fins el 
61,6% durant els mesos d’estiu del període 2071-
2100 per a l’escenari A2 o de 47,3% a l’escenari B1. 
Aquests extrems en la quantitat de pluges poden 
portar greus inundacions a l’hivern i períodes molt 
llargs de sequeres a l’estiu, amb uns canvis en el 
cicle de l’aigua considerables que podrien tenir un 
efecte notable a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 
Figura 14. Resum de les variacions climàtiques esperades a la Catalunya Litoral i Prelitoral sota els escenaris A2 i B1 i tres períodes d’estudi: 

2011-2040, 2041-2070, 2071-2100. 
[Font: Barrera - Escoda, A. i J. Cunillera (2011): Primer informe sobre la generació d’escenaris regionalitzats per a Catalunya durant el segle XXI] 
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El recurs eòlic tendirà a baixar, assolint disminucions 
mitjanes anuals i estacionals de la velocitat del vent 
que assoleixen valors negatius de fins a 4,9% per al 
període 2071-2100 de l’escenari A2 i de 2,2% per al 
mateix període de la línia B1. 

Finalment, a nivell de variació de la humitat relativa 
no és possible establir una relació general. 
S’observen augments en la variació mitjana anual i 
estacional a curt i mitjà termini que podrien invertir-
se  a  les  zones  pirenaiques  a  final  de  segle  sota  
l’escenari B1, i una tendència a la disminució de la 
humitat relativa en aquestes mateixes zones del 
Pirineu Català conjuntament amb un augment a les 
zones del Sud de Catalunya sota l’escenari A2. 
Malgrat tot, l’impacte d’aquest factor serà menys 
rellevant que els impactes associats a la resta de 
vectors climàtics considerats. 

Totes aquestes variacions en els fenòmens 
climatològics podrien ser responsables de molts i 
molt variats efectes sobre les infraestructures 
energètiques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Variacions en les capacitats energètiques de les 
xarxes, impactes físics directes, impactes territorials, 
increment de l’envelliment i modificacions en els 
ritmes d’adaptació en són els més importants i com 
a tal seran considerats als apartats corresponents 
d’aquest estudi. No obstant, de cara a generar els 
diferents escenaris de demanda en cada un dels 
períodes considerats, resulta imprescindible establir 
quina relació existeix entre el clima i el consum 
d’energia a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Mitjançant això, serà possible determinar com 
influeix el canvi climàtic en la demanda energètica i 
en les puntes de consum sota les quals s’acostumen 
a dissenyar les infraestructures. 

Dels quatre efectes climatològics considerats 
(temperatura, velocitat del vent, humitat relativa i 
precipitacions) n’hi ha un que predomina a nivell 
d’alteració de la demanda. L’anàlisi per serveis en 
cadascun del diferents sectors és especialment 
sensible a alteracions en la temperatura degut 
principalment a modificacions en l’eficiència dels 

processos i equips, i pràcticament inalterable en 
relació als altres factors climàtics. Respecte a 
aquesta darrera afirmació, això resulta cert a nivell 
de canvis en la demanda, però en cap cas serà vàlid 
en relació a altres efectes directes sobre les 
infraestructures. Per exemple, una disminució en la 
quantitat de recurs eòlic no incorporarà un augment 
o una disminució del consum d’aigua calenta 
sanitària, ACS, al sector residencial, però si pot 
condicionar la forma en que es construeixen torres 
elèctriques, la capacitat de generació eòlica o el 
disseny dels sistemes d’emmagatzematge de 
combustibles fòssils. 

Les relacions entre els diferents factors climàtics i 
els serveis considerats a l’estudi de demanda queda 
indicat al gràfic següent: 

SERVEIS Tª PR HR VV 
SECTOR RESIDENCIAL 
Nevera     
Congelador     
Rentaplats     
Rentadora     
Assecadora     
Forn     
Televisor     
Ordinador     
Altres     
Standby     
ACS     
Il·luminació     
Calefacció     
Refrigeració     
SECTOR TERCIARI 
ACS     
Il·luminació     
Calefacció     
Refrigeració     
Altres     
SECTOR INDUSTRIAL 
Indústria     
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SERVEIS Tª PR HR VV 
SECTOR TRANSPORT 
Ferrocarril i metro     
Aeri     
Marítim     
Camions i furgonetes     
Turismes i motocicletes     
Autobusos     

 
Taula 1. Influència dels factors climàtics considerats en la 
demanda energètica per serveis de l’AMB. En vermell, influència 
negativa, en verd, influència positiva. 
(Tª=temperatura, PR=precipitacions, HR=humitat relativa, 
VV=velocitat del vent) 
[Font: Elaboració pròpia] 

Exceptuant petits increments en la demanda 
associada a un major de l’ús de l’assecadora i dels 
sistemes de refrigeració explicats per un recurs eòlic 
cada cop menor, s’observa que la principal 
incidència del canvi climàtic en la demanda 
energètica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és 
deguda als increments de temperatura tractats 
prèviament. Temperatures mitjanes anuals cada cop 
majors podrien ser responsables d’un major consum 
energètic en vehicles privats degut a empitjorament 
de  les  eficiències  dels  motors  tèrmics  i  a  un  
increment en l’ús dels sistemes d’aire condicionat, 
un major consum dels sistemes de refrigeració al 
sector residencial, terciari i industrial degut a 
menors eficiències per increment del salt tèrmic i a 
major utilització dels equips (en contraposició a una 
reducció del consum associat a calefacció degut a 

menors salts tèrmics i allargament dels períodes de 
bona temperatura) o increments en el consum dels 
equips electrònics de la llar (ordinadors, televisió, 
routers, etc.) com a conseqüència de majors 
necessitats de refrigeració, d’entre molts d’altres. 

És necessari esmentar que existeixen serveis 
puntuals on podrien donar-se impactes no 
considerats a la taula anterior. Els serveis “altres”, 
“standby” i “industrial” són necessaris a l’estudi de 
la demanda però engloben una heterogeneïtat 
d’equips, processos i sistemes. El comportament de 
la demanda energètica d’una indústria alimentària 
que elabora gelats o una indústria tèxtil envers el 
canvi climàtic i els seus efectes serà molt diferent, i 
per tant, difícilment permetrà establir unes 
relacions amb els factors climàtics com les abans 
tractades. Degut a aquesta incertesa, s’ha obviat 
l’impacte del canvi climàtic a l’anàlisi d’aquests 
serveis. Així mateix, la influència de la velocitat del 
vent  en  l’ús  de  l’assecadora  i  els  sistemes  de  
refrigeració, o de la humitat relativa en el consum 
associat a ACS, climatització i refrigeració, és també 
difícil de quantificar i, en conseqüència, també s’ha 
descartat. 

 

 

 

 
Figura 15. Influència de la temperatura en el comportament dels habitants de l’AMB. 
[Font: http://www.lavoz.com.ar/, http://www.panoramio.com/, accés 08/11/2014] 
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Queda patent, doncs, que l’impacte del canvi 
climàtic en els diferents serveis plantejats és degut 
principalment a variacions en la temperatura 
ambient i com a tal s’ha de quantificar l’impacte 
d’aquestes. Els efectes de la temperatura sobre la 
demanda energètica dels serveis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona poden resumir-se en 
dos: 

 Alteracions en el consum degudes a canvis en 
l’eficiència. 

 Alteracions en el consum degudes a canvis en 
els patrons de consum. 

Les primeres tenen en compte les modificacions en 
els salts tèrmics del sistemes de climatització i 
refrigeració i els processos de ventilació i 
refrigeració dels equips electrònics, mentre que les 
segones consideren com canvia el comportament 
dels usuaris envers els canvis en la temperatura 
(majors temperatures mitjanes poden provocar que 
s’encenguin els equips de refrigeració abans o que 
els habitants es quedin a casa mirant la televisió en 
comptes de sortir al cinema incrementant el consum 
elèctric a la llar, per exemple). 

Per tal de desenvolupar el model de generació 
d’escenaris de demanda, és necessari quantificar els 
impactes indicats a la Taula 1 sobre els serveis 
potencialment sensibles a les variacions de 
temperatura: 

NEVERA 

Establint una temperatura òptima per al frigorífic de 
5ºC i -18ºC en el cas del congelador12, cada grau de 
menys suposarà un augment del consum de fins el 
6%13. Així mateix, la col·locació inadequada d’aquest 
equip a prop de fonts de calor, sota la radiació solar 
directa o en recintes que impedeixin una adequada 
ventilació de la part posterior pot incrementar el 
                                                               

12 Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona - 
Ecoconsells, http://w110.bcn.cat, 10/11/2014. 

13 ICAEN, http://icaen.gencat.cat, 10/11/2014. 

consum fins al 15%. La influència de la temperatura 
sobre el consum de la nevera és, per tant, clara, i no 
només s’explica pel rendiment dels cicles tèrmics de 
refrigeració sinó també en gran mesura per les 
pèrdues degudes a un mal aïllament que poden 
suposar fins el 76% de les pèrdues totals del 
frigorífic14. 

L’Ajuntament de Barcelona recomana una 
temperatura de confort a la llar de 25ºC a l’estiu i de 
20ºC a l’hivern. No obstant, els increments de les 
temperatures mitjanes anuals com a conseqüència 
dels efectes del canvi climàtic sobre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona podrien alterar aquests 
llindars incrementant la temperatura de confort a 
l’estiu i, conseqüentment, augmentant el consum 
del frigorífic. 

D’acord a la documentació de referència consultada, 
la variació de consum està molt lligada a les 
característiques particulars de cada equip (mida, 
antiguitat, paràmetres de disseny) i resulta difícil 
establir una variació vàlida per a la totalitat de 
frigorífics. No obstant, sota un equip tipus sistema 
“Non-Frost” de 2 portes, l’augment de consum per 
cada 1ºC d’increment de la temperatura oscil·la 
entre el 2,6% (330 + 130 litres de capacitat, 165W) i 
el 3,1% (350 + 142 litres de capacitat, 190W)15. 
Valors similars entre el 2,3% i el 2,85% són indicats 
per altres autors 16  i, en conseqüència, es 
considerarà per a la generació dels escenaris de 
demanda un increment promig del consum del 2,5% 
per cada 1ºC d’increment de la temperatura 
ambient de la llar, estimant que aquesta segueix 
una relació 1:2 amb la temperatura ambient 
exterior (1ºC d’increment de la temperatura 
ambient de la llar per cada 2ºC d’increment de la 
temperatura ambient a l’exterior). 

                                                               

14  Instituto  para  la  Diversificación  y  el  Ahorro  Energético,  IDAE  (2008).  
Curso para el Etiquetado Energético de los Electrodomésticos, 
http://www.idae.es, 10/11/2014. 

15 R. Saidur et Al. (2002). Factors affecting refrigerator-freezers energy 
consumption. 

16  Stamminger,  R.  i  Judith  K  (2011).  Modelling  of  domestic  refrigerators  
energy consumption under real life conditions in Europe. 
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Aquesta relació entre temperatures dependrà de 
diversos factors (orientació de l’edifici, resistivitat 
tèrmica dels materials de construcció, quantitat, 
tipus i materials de les finestres, existència o no 
d’aïllaments tèrmics a les façanes i estat dels 
mateixos o comportament dels usuaris, entre molts 
d’altres), per la qual cosa trobarem valors diferents 
en cada llar de l’AMB. No obstant, deguda la 
necessitat de considerar aquest efecte a nivell de 
model, s’escull un valor referencial aproximat amb 
unes limitacions fruit de la metodologia escollida 
que hauran de prendre’s en consideració a l’hora 
d’analitzar els resultats. 

CONGELADOR 

Els congeladors es troben habitualment incorporats 
juntament amb els frigorífics i es basen en el mateix 
principi de funcionament que els primers. En 
conseqüència, el valor d’increment del consum de 
2,5% per cada 1ºC d’increment de la temperatura 
ambient de la llar es considera igualment vàlid per 
aquest tipus d’equips i així serà considerat al model 
de generació d’escenaris de demanda. 

ASSECADORA 

Avui en dia trobem disponibles al mercat nombroses 
tipologies d’assecadores. Versions bàsiques de 
resistència elèctrica amb assecat convencional per 
extracció, les més nombroses, conviuen amb 
sistemes més eficients com assecadores per 
condensació, de tecnologia de bomba de calor, de 
funcionament mitjançant gas o amb sistemes de 
refredament progressiu, que permeten reduir el 
consum de forma notable. El consum d’aquests 
equips, no obstant, variarà de forma notable 
depenent el tipus de tecnologia considerada, l’equip 
escollit o el tipus de roba que s’està assecant, per la 
qual cosa resulta difícil establir relacions generals 
que resultin vàlides per a totes les casuístiques. 

Prenent com a referència una assecadora elèctrica 
per resistència instal·lada a l’exterior amb càrrega 
d’assecat formada per una barreja de 3,2 kg de 

tovalloles de cotó 100% i roba 50/50% cotó-
polièster amb una càrrega d’aigua de 2,2 kg segons 
els estudis consultats17, el consum per cicle per una 
temperatura de referència d’estiu de 32,2ºC es 
d’uns 2.700 Wh. Aquest consum seria superior a 
l’hivern per la necessitat d’escalfar l’aire exterior 
que es troba a una temperatura menor, estimant un 
consum aproximat de 3.800 Wh per cicle amb una 
temperatura ambient de 15,6ºC. 

Sota aquestes ràtios de consum, cada increment 
d’1ºC a l’estiu suposaria l’estalvi d’uns 36 Wh per 
cicle, equivalent a una reducció del consum de 
l’1,33%. Efectuant aquest exercici de nou a l’hivern, 
cada increment d’1ºC en la temperatura ambient 
permetria estalviar uns 74 Wh per cicle, equivalent a 
una reducció de l’1,95%. Realitzant una simplificació 
per tot l’any, es considerarà un estalvi promig anual 
de l’1,64% per cada 1ºC d’increment de la 
temperatura ambient. 

 
Figura 16. Estendre la roba és sempre l’opció més recomanable 
per reduir el consum d’energia. 
[Font: http://www.jasnet.com/, accés 20/11/2014] 

És necessari prendre en consideració que aquelles 
assecadores que es troben instal·lades a l’interior de 
les llars patiran menys els efectes degut a 
temperatures molt més constants al llarg de tot 
l’any. De cara a la realització de les projeccions de 
demanda, no obstant, es suposarà que la majoria 
dels equips es troben instal·lats a l’exterior, de cara 

                                                               

17  Bendt,  P.  (2010).  Are  We  Missing  Energy  Savings  in  Clothes  Dryers?,  
ACEE Study on Energy Efficiency on Buildings. 
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a considerar els majors efectes d’influència de la 
temperatura sobre el consum. La gran majoria 
d’assecadores requereixen un tub d’escapament per 
a l’emissió de vapors i pelusses a l’exterior,     
veient-se afectades per la temperatura de l’aire 
exterior. En aquest cas concret, els increments 
mitjans de temperatura esperats pels propers anys 
incidiran favorablement en el consum de les 
assecadores, reduint-lo com a conseqüència de 
menors gradients de temperatura als processos 
d’assecat. 

TELEVISOR 

Cada fabricant estableix uns rangs de temperatura 
que permeten l’òptim funcionament dels seus 
equips, habitualment compreses entre els 0ºC i els 
45ºC. Els televisors disposen habitualment de 
sistemes de refrigeració mitjançant convecció, a 
través  de  la  circulació  d’aire  per  una  sèrie  de  
ranures ubicades a la part posterior de l’equip i que 
permeten evacuar la calor produïda pels sistemes 
electrònics. Aquests sistemes, diferents d’altres 
sistemes de ventilació basats en equips que 
consumeixen electricitat (ventiladors als ordinadors, 
per exemple) no veuran incrementat el seu consum 
per ventilació com a efecte de majors temperatures 
ambients. 

Si bé és cert que aquests components electrònics 
són vulnerables als efectes de variacions de 
temperatura (per exemple, a mesura que augmenta 
la temperatura disminueix la impedància de certs 
components incrementant el corrent a través dels 
circuits que podria ser responsable per 
desperfectes), les variacions de temperatura a 
l’interior de les llars com a efecte del canvi climàtic 
mai seran tan extremes com per causar aquests 
efectes de forma directa. Mantenir els equips 
allunyats de la llum directa del sol o en espais 
aclimatats dins els rangs de funcionament 
recomanats pel fabricant és, no obstant, 
imprescindible per evitar desperfectes. 

És raonable, doncs, pensar que l’augment de la 
temperatura mitjana a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona no tindrà uns efectes notables sobre el 
consum dels televisors en relació a la necessitat de 
ventilació. No obstant, sí que s’han de considerar 
altres efectes que tenen el seu origen en aquest fet. 

Segons estudis consultats, els catalans varen passar 
de mitjana 3 hores i 56 minuts davant el televisor 
l’any 2009 18 . Els increments de temperatura 
previstos per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
per als propers anys podrien ser responsables 
d’alteracions en el comportament i en les formes 
d’oci dels seus ciutadans. Temperatures cada cop 
més elevades podrien reduir les hores d’oci al 
carrer, incrementant així el consum de televisió i oci 
a dins de casa. A més, segons l’estudi Mediascope 
Europe 201219,  el consum d’hores de televisió es va 
incrementar a Espanya un 16% entre els anys 2010 i 
2012, esperant-se, encara que amb tendencials 
menors, increments del consum de televisió per als 
anys següents. 

Prenent com a punt de partida una mitjana de 3 
hores i 56 minuts de televisió al dia a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per l’any de referència, 
un increment del consum de televisió d’una mitja 
hora suposaria un augment del consum del 12,7%. 
En virtut d’això, s’establirà per a la generació 
d’escenaris un increment del consum elèctric degut 
a la televisió del 10% per a cadascun dels períodes 
d’estudi (2011-2040, 2041-2070 i 2071-2100), 
considerant que es produeix un increment del 
consum de televisió de 30 minuts en cadascun 
d’aquests. 

ORDINADOR 

Els efectes de la temperatura abans descrits també 
són aplicables als ordinadors, si bé en aquest cas 
existeix una diferència destacable. Els ordinadors 

                                                               

18 Corporació Multimèdia (2009). 

19 Interactive Advertising Bureau (IAB), http://www.iabspain.net 
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incorporen uns sistemes de refrigeració basats 
habitualment en ventiladors elèctrics amb un 
consum variable en funció de les característiques de 
cada equip, si bé és possible estimar aquest en un 
ordre aproximat d’entre 1W i 8 W nominals d’acord 
a diversos models consultats20. 

El consum associat al ventilador de refrigeració 
doncs, dependrà de les hores que aquest estigui en 
funcionament, així com de la velocitat a la que 
aquest funcioni. Així mateix, de forma directa, 
aquest consum també dependrà de les hores que 
s’utilitzi l’ordinador, que com s’ha indicat abans 
podrien veure’s incrementades com a efecte de 
majors temperatures a l’exterior que modifiquin els 
patrons d’oci dels habitants de l’AMB. 

Segons  informació  de  l’Interactive Advertising 
Bureau (IAB) 21  per a l’any 2012, el 39% dels 
espanyols es troba connectat a internet mentre 
mira la televisió amb el seu ordinador, valor que 
s’incrementa fins al 42% si es consideren dispositius 
tipus tablet. La mitjana europea es situa encara en 
valors més elevats, amb un 48% per al cas dels 
ordinadors i un 67% per al cas de les tablets. 

El percentatge d’usuaris que es troben 
simultàniament connectats a internet i veient la 
televisió es va incrementar a Espanya un 77% entre 
els anys 2010 i 2012, essent les prediccions de 
creixement pels propers anys encara majors. Si 
considerem un escenari desfavorable a nivell de 
demanda, que és aquell en que la totalitat dels 
usuaris d’ordinador de l’AMB el fan servir, com a 
mínim, durant el mateix període de temps que 
veuen la televisió, podem realitzar una estimació 
aproximada de l’increment del consum d’aquest 
tipus d’aparells. Aquesta simplificació, a més, no 
sembla exagerada considerant la tendència indicada 
anteriorment, ja que els 3 horitzons d’estudi 
considerats incorporen períodes temporals de 30 

                                                               

20 http://www.pccomponentes.com 

21 http://www.iabspain.net 

anys, molt superiors als 2 anys del valor tendencial 
facilitat per l’IAB. 

D’acord a l’exposat anteriorment, es considerarà un 
increment de l’ús de l’ordinador en correspondència 
al consum dels televisors, estimant un increment 
conjunt del consum degut a refrigeració i ús del 10% 
anual per a cadascun dels períodes d’estudi. 

ACS 

Els sistemes de producció d’Aigua Calenta Sanitària 
(ACS) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona podran 
veure’s  afectats  per  les  variacions de temperatura i  
humitat relativa esperades. Com afectaran aquests 
factors al consum d’energia dels equips de 
producció d’ACS depèn fortament de la tecnologia 
utilitzada, per la qual cosa de nou és complicat 
establir relacions vàlides per a tots els sistemes. A 
nivell d’impacte de la humitat relativa, es considera 
aquest molt petit en relació a l’efecte de la variació 
de la temperatura, i per tant no es tindrà en compte 
a efectes de model. 

Existeixen diverses tecnologies de generació d’ACS: 

 Caldera individual (de gas o elèctrica). 
 Caldera col·lectiva (de gas o elèctrica). 
 Termo elèctric. 
 Caldera de condensació. 
 Panells solars tèrmics. 
 Altres. 

A nivell d’Espanya, es destaca un clar predomini dels 
sistemes individuals envers els col·lectius. Així 
mateix, a nivell de la Zona Climàtica Mediterrània on 
s’ubica l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el termo 
elèctric és de lluny el sistema més habitual (73,71% 
envers el 20,30% de les calderes de gas, ja siguin 
individuals, col·lectives o de condensació). Aquesta 
predominança dels termos elèctrics és més habitual 
en entorns turístics que en el cas de l’AMB, on les 
calderes individuals de gas natural seran 
probablement les protagonistes. Malgrat tot, a 
nivell de model, es farà servir la dada disponible per 
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tot el litoral mediterrani. Aquests sistemes algunes 
vegades es compatibilitzen amb sistemes de 
generació mitjançant energia solar tèrmica (3,16%) 
o estufes (2,83%), o de forma individual22. 

El consum d’aquests equips individuals, obviant 
aspectes d’eficiència o comportament dels usuaris 
que es tractaran en altres apartats, dependrà en 
gran mesura de la temperatura d’aigua de xarxa. 
Així doncs, a menor temperatura de xarxa, més 
energia hauran de consumir per arribar a la 
temperatura consignada. Els efectes de la 
temperatura ambient són, per tant, relativament 
baixos en termos elèctrics o calderes de gas, ja que 
la temperatura de xarxa no segueix una relació 
unitària amb la temperatura ambient (encara que sí 
existeix una relació que dependrà de diversos 
paràmetres). No obstant, altres sistemes més 
moderns com la generació d’ACS mitjançant bomba 
de calor sí que es veuen afectats directament per la 
temperatura ambient de l’aire, ja que per exemple 
s’estima una variació notable de COP 23  2,8 a 
temperatura ambient 20ºC a COP 3,6 per 
temperatura ambient 35ºC24, el que es tradueix en 
una disminució notable del consum energètic 
d’aquest tipus d’equips. 

Prenent com a referència la temperatura mitjana de 
l’aigua de xarxa a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
de 10ºC a l’hivern i de 18ºC a l’estiu25, i suposant 
que la temperatura de xarxa augmenta una mitjana 
de 0,5ºC per cada 1ºC d’increment a la temperatura 
ambient (simplificació26), estimarem una reducció 

                                                               

22 IDAE (2011), PROYECTO SECH-SPACHOUSEC. Análisis del consumo 
energético del sector residencial en España. Informe Final. 

23 De l’anglès, Coeficient of Performance, és la relació entre el rendiment 
calorífic d’un equip i l’energia que consumeix per funcionar 

24  Corba  de  COPs  per  a  bomba  de  calor  NOUS  100  sota  temperatura  de  
xarxa  15ºC,  humitat  relativa  37% i  temperatura  ambient  20ºC,  segons  EN 
255-3:1998), http://www.construmatica.com/, accés 20/11/14. 

25  Assimilació  a  la  mitjana  de  la  temperatura  d’aigua  fred  dels  mesos  
d’hivern (D-G-F) i estiu (J-JL-A) de la ciutat de Barcelona, segons Apèndix B 
del Document Bàsic DB-HE del Codi Tècnic de l’Edificació. 

26 La relació entre temperatura ambient i temperatura de xarxa depèn de 
variables molt diferents com el material i aïllament de les canonades, el 
tipus d’instal·lació (enterrada, superficial) o la ubicació del tram considerat 
dins l’AMB, per la qual trobarem relacions molt diferents en cada 
instal·lació concreta. En conseqüència, s’ha escollit un valor aproximat de 

de la demanda energètica per ACS del 2% per cada 
1ºC d’increment de temperatura de xarxa (o el que 
és el mateix, un estalvi de l’1% de la demanda d’ACS 
per cada 1ºC d’increment de la temperatura 
ambient)27. Aquest valor es prendrà també com a 
referència  a  nivell  de  d’ACS  en  el  sector  terciari,  ja  
que es tracta de serveis assimilables i es considera 
una bona aproximació. 

CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ 

Establir una relació entre la variació de temperatura 
i el consum associat a climatització és, de nou, un 
esforç complicat. L’Ajuntament de Barcelona 
recomana una temperatura de confort a la llar de 
25ºC a l’estiu i de 20ºC a l’hivern. A partir d’aquests 
valors de confort, xifra en 8% l’increment de 
consum a la llar per cada 1ºC d’augment de la 
temperatura de consigna de calefacció (radiador) i 
en 8% per cada 1ºC que baixem el termòstat a 
l’estiu (aire condicionat)28. De nou, estimarem una 
relació entre la temperatura interior de la llar i la 
temperatura ambient exterior d’1:229. 

Malgrat que aquesta estimació incorpora limitacions 
associades a l’existència de diverses tecnologies de 
climatització (no és el mateix una calefacció 
mitjançant splitters que amb radiadors d’aigua, ni és 
el mateix un sistema de refrigeració per terra 
radiant que amb aire condicionat) que poden 
presentar comportaments diferents envers les 
alteracions de temperatura per efecte del canvi 
climàtic, es considera aquesta suficientment 
acurada per a la seva introducció al model de 
generació de demanda. De nou, les limitacions 
d’aquesta simplificació hauran de considerar-se a 
l’anàlisi de resultats. 

                                                                                             

cara a introduir aquesta consideració al model, si bé s’hauran de 
considerar les limitacions d’aquesta metodologia a l’anàlisi dels resultats. 

27 Càlculs aproximats segons metodologia MINETUR-IDAE per una 
demanda d’ACS de 22 l/dia, temperatura de referència 60ºC, contribució 
solar 0% i calor específic de l’aigua 4,18 KJ/kgK. 

28 Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona. 
Ecoconsells. http://w110.bcn.cat, 10/11/2014. 

29 Veure justificació a l’aparat de frigorífics d’aquest document. 
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INDÚSTRIA 

La gran heterogeneïtat de les activitats englobades 
dins la caracterització “industrial” impedeix establir 
una relació general que apliqui a totes elles. Si bé en 
el sector terciari o residencial l’error comès podia 
considerar-se assumible, el marge d’equivocació al 
que ens enfrontem és difícil d’estimar i per tant s’ha 
d’escollir un valor aproximat que ens permeti 
desenvolupar el model. 

Bona part dels processos industrials de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona es basen en la 
utilització de fred, calor o sistemes de motors i, en 
conseqüència, es realitzarà a nivell de model una 
simplificació de les activitats industrials de l’AMB en 
aquest sentit. 

 
Figura 17. Polígon industrial Centre de Viladecans. 
[Font: http://viladecans.co/, accés 21/11/2014] 

Tenint en compte les limitacions abans esmentades, 
s’estableix un increment de la demanda del 2,5% 
per cada 1ºC d’augment de la temperatura. Aquest 
valor referencial es troba dins els marges dels valors 
existents en altres sectors considerats i es considera 
representatiu de l’impacte que podria suposar el 
canvi climàtic a la demanda energètica industrial de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

TRANSPORTS 

La variació de la temperatura mitjana també tindrà 
efectes  sobre  el  consum  associat  al  transport.  De  

cara al model, únicament es considerarà l’impacte 
d’aquest factor sobre els serveis camions, 
furgonetes, turismes, motocicletes i autobusos. 
L’impacte en el transport aeri, marítim i ferroviari és 
difícilment quantificable degut a que aquests 
depenen en gran mesura de les particularitats de 
cadascun dels serveis, per la qual cosa s’ha optat per 
no considerar-los a nivell d’escenaris de demanda. 

Les  alteracions  en  el  consum  dels  vehicles  com  a  
efecte de la variació de la temperatura ambient es 
deu principalment a tres factors: 

 Canvis en la resistència aerodinàmica i de 
rodadura del vehicle i fricció de components. 

 Variacions en el rendiment dels processos 
termodinàmics dels motors. 

 Major o menor utilització dels sistemes de 
refrigeració i calefacció del vehicle. 

Aquests impactes dependran de factors tan diversos 
com el tipus de combustible utilitzat, el sistema de 
refrigeració, la posició del motor dins el cos del 
vehicle o la tipologia i orografia de les vies per on es 
circula, entre molts d’altres. Respecte els primers, a 
major temperatura, menor densitat de l’aire, menor 
resistència a la rodadura i menor fricció en 
components de transmissió30, resultant un menor 
consum de combustible. En referència als segons, 
una major temperatura ambient disminuirà 
l’eficiència dels processos de combustió i 
refrigeració del vehicle. 

Estudis de referència permeten estimar increments 
del consum de combustible sota aquests factors 
d’entorn al 4% per a baixades de temperatura 
ambient de 10ºC31, el que es correspon amb un 
disminució del consum del 0,4% per cada 1ºC de 
d’augment de temperatura. 

                                                               

30 IDAE (2011). Conducción eficiente en vehículos Industriales. 

31 ICAEN (2009), Conducció eficient per a conductors de vehicles 
industrials. 
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La utilització de l’aire condicionat pot arribar a 
suposar un augment del consum de carburant entre 
el 5% i el 20% als vehicles basats en hidrocarburs. 
Majors temperatures provocaran que engeguem 
l’aire condicionat abans i que l’energia necessària 
per refredar l’habitacle del vehicle sigui major. 
Considerant vehicles basats en combustibles fòssils, 
és possible establir la següent relació: 

 
Figura 18. Relació entre la temperatura exterior i la potència 
requerida per a l’aire condicionat. 
[Font: ENERTRANS. López, J. M. i J. Sánchez (2009). Consumo de 
energia y emisiones asociadas al transporte por coche y camión] 

Prenent com a referència una temperatura ambient 
de 20ºC, la potència requerida per l’aire condicionat 
envers una temperatura exterior de 30ºC 
augmentaria dels 0,4 kW als 1,5 kW 
aproximadament, un increment del 37,5% del 
consum associat a l’aire condicionat per cada 1ºC de 
augment de la temperatura ambient. El mateix 
document xifra els consums d’aire condicionat 
respecte al total del consum dels vehicles, establint 
aquest  en un 3% per a  vehicles  de gasolina i  un 5% 
per a vehicles dièsel. El consum dels sistemes de 
refrigeració en vehicles elèctrics i híbrids en model 
funcionament elèctric assoleix ràtios una mica 
majors als esmentats per vehicles de gasolina i 
dièsel. No obstant, aquests depenen fortament del 
vehicle concret analitzat en cada cas i es considerarà 
a nivell de model que el consum d’aquests s’assimila 
al dels vehicles convencionals basats en 
hidrocarburs. 

Així doncs, prenent un valor mig de consum a l’estiu 
degut a l’aire condicionat del 4% i considerant 
l’efecte de l’increment de consum a l’hivern per 

majors resistències aerodinàmiques, de rodadura i 
fricció entre components , estimarem un increment 
del consum total dels vehicles d’un 1,5% per cada 
1ºC d’increment de la temperatura ambient. Aquest 
valor  és  certament  un  valor  referencial  ja  que  no  
discrimina vehicles segons tipologia (turismes, 
camions i autobusos es comporten diferent, i les 
motocicletes no tenen sistemes d’aire condicionat). 
A més, tampoc incorpora aspectes relatius a 
modificacions en el comportament dels conductors 
cap a pràctiques de conducció més eficients. 
Malgrat tot, es considera aquest valor com un valor 
vàlid per a la generació d’escenaris de demanda dins 
el sector transport, ja que permet quantificar de 
forma raonable l’impacte de l’increment de la 
temperatura en aquest. 

Finalment, és necessari esmentar que es 
considerarà a nivell de model que el consum 
energètic per calefacció durant els mesos d’hivern 
no es veu alterat com a conseqüència del canvi 
climàtic, ja que els processos de combustió dels 
motors ja generen calor suficient per a escalfar el 
vehicle i a un cost energètic molt menor que en 
comparació amb la refrigeració. A més, els models 
climàtics esperen augments generalitzats de les 
temperatures mitjanes, per la qual cosa el consum 
de calefacció en tot cas seria menor i no suposaria la 
necessitat de majors infraestructures d’hidrocarburs 
o energia elèctrica. 
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3.2.2. El creixement econòmic 

Típicament a la història de la humanitat, el 
creixement econòmic de les societats 
desenvolupades ha estat clarament lligat al consum 
d’energia, essent possible establir una relació 
pràcticament lineal entre la demanda energètica i el 
producte interior brut. 

 
Figura 19. Demanda mundial d’energia primària i PIB. 
[Font: International Energy Agency - IEA (2004). 
World Energy Outlook 2004, http://www.iea.org] 

Malgrat tot, l’impacte derivat de l’actual període de 
crisi econòmica en la que s’ha vist immers el país i 
l’efecte de la millora de l’eficiència energètica han 
estat responsables d’una variació en aquesta 
tendència. Tal i com mostra la següent figura, la 
variació mitjana anual del consum d’energia 
primària i final i PIB a Catalunya en els períodes 
1990-1995, 1995-2000 i 2000-2005 presenta 
efectivament taxes molt similars de creixement. 
Aquesta tendència, no obstant, no es manté durant 
el període 2005-2007 on es produeix un clar 
desajust entre variació del consum d’energia i del 
PIB. 

 
Figura 20. Variació de la intensitat energètica. 
[Font: Mauré, A. i E. Baras (2010), La política energètica a 
Catalunya i la participació de les energies renovables, Nota 
d’economia 95-96. 1r quad. 2010., i elaboració pròpia a partir de 
dades d’Eurostat] 

Part d’aquesta energia consumida es destina a la 
generació d’energia elèctrica i, per tant, el consum 
d’electricitat també està relacionat amb el teixit 
productiu i el benestar de la societat d’un país. La 
demanda d’electricitat depèn d’una gran quantitat 
de paràmetres. Estudis de referència32 estableixen 
com a paràmetres condicionadors el poder 
adquisitiu (PIB per càpita), el nombre d’habitatges, 
el preu de l’energia, l’activitat productiva, la 
climatologia i l’eficiència energètica. Aquests 
paràmetres no són els únics, ja que aspectes 
legislatius, econòmics i geopolítics tenen un impacte 
crític en la quantitat d’energia consumida per una 
societat. Com a clar exemple d’aquests, queda 
patent l’alteració dels patrons d’evolució del PIB a 
Catalunya i Espanya com conseqüència de la crisi 
econòmica: 

                                                               

32 Valero M. (2010). La demanda de electricidad en España previsión 2035. 
Boletín Económico de ICE nº 2987. 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Espanya 3,4 3,9 3,7 0,9 -3,7 -0,1 0,7 -1,6 -1,2 

Catalunya 3,9 3,9 3,6 0,7 -4,0 0,1 0,4 -1,3 -0,8 
 

Taula 2. Taxa de variació [%] del PIB a Catalunya i Espanya per al període 2004-2013. 
[Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT i l’INE. http://www.ine.es, http://www.idescat.cat, accés 25/09/2014] 

La figura anterior mostra taxes de variació de PIB 
durant els anys de bonança econòmica que superen 
el 3,5% anual a Catalunya, començant un període de 
desacceleració a partir de l’any 2007 que culmina en 
una situació de creixement negatiu durant els anys 
2012 i 2013. Per tal d’estimar el consum d’energia 
en el període 2011-2100, és necessari conèixer 
quines estimacions de creixement econòmic es 
preveuen dins d’aquest horitzó per tal de 
correlacionar-les amb l’increment de demanda. 

D’acord amb el document “El Mundo en 2050: 
desafíos y oportunidades” 33 , que realitza una 
projecció de l'evolució de les 22 majors economies 
del món des de l’any 2009 fins l’any 2050, la crisi 
econòmica global està accelerant l'enlairament de 
les grans economies emergents, i determina que 
l’any 2017 el PIB dels països emergents superarà a 
l’estimat  per  al  G7,  el  grup  de  nacions  més  
industrialitzades, i gairebé el duplicarà l’any 2050. 

Espanya, igual que la resta de les principals 
economies europees, perdrà terreny enfront de les 
grans potències emergents en les pròximes dècades. 
Així, l’economia espanyola, dotzena del rànquing 
mundial el 2009, baixarà fins al lloc 18 en 2050. 

Segons aquest estudi, en l’horitzó de l’any 2050, el 
promig  de  creixement  anual  de  països  com  Estats  
Units i Regne Unit estarà al voltant del 2,4%, el 
d’Espanya  estarà  a  l’entorn  de  l’1,7%,  i  el  
creixement de països com Japó i Alemanya estarà a 
l’entorn de l’1 i 1,3%. 

                                                               

33 PricewaterhouseCoopers LLP (2011). El Mundo en 2050. El cambio 
acelerado del poder económico mundial: desafíos y oportunidades. 

D’altra banda, d’acord al document d’actualització 
del programa d’estabilitat 2014-2017, elaborat per 
l’INE i el Ministeri d’Economia i Competitivitat, 
existeixen previsions de taxes de variació anuals 
positives del PIB de l’1,2% partir del 2014, 1,8% per 
al 2015, 2,3% per al 2016 i del 3,0% per al 2017. A 
nivell de Catalunya, el document de Previsions 
Macroeconòmiques per a l’Escenari Macroeconòmic 
de Catalunya per als anys 2014 i 2015 elaborat pel 
Departament d’Economia i Creixement de la 
Generalitat de Catalunya fixa taxes de variació de 
l’1,4% durant el 2014 i del 2,1% durant el 2015. 

Per últim, el document “La demanda de electricidad 
en España. Previsión 2035” 34, realitza una predicció 
del creixement anual mig de la demanda elèctrica 
per al període 2009 - 2035, estudiant 3 escenaris de 
predicció: un escenari E1 de creixement elevat, un 
escenari E2 de creixement moderat i un escenari E3 
d’estancament econòmic. Aquests tres escenaris, 
aplicats a les diferents variables independents 
d’estudi que seran integrades als models de 
predicció, permeten obtenir una estimació de la 
variació consum d’energia elèctrica segons mostra la 
següent figura. 

                                                               

34 Valero M. (2010). La demanda de electricidad en España. Previsión 
2035. Boletín Económico de ICE nº 2987. 
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Figura 21. Previsió del consum d’electricitat 2009 - 2035. Taxa de 
variació. 
[Font: Valero M. (2010). La demanda de electricidad en España. 
Previsión 2035. Boletín Económico de ICE nº 2987] 

A partir dels resultats exposats, s’han establert dos 
supòsits de creixement de demanda associada al 
creixement econòmic: 

 Un escenari de creixement dèbil, amb una 
variació anual del PIB de l’1%. 

 Un escenari de creixement moderat, amb una 
variació anual del PIB del 2,5%. 

Degut l’ampli horitzó d’estudi que avarca el present 
informe queda clar que aquests escenaris es troben 
sotmesos a variacions més que probables. Malgrat 
tot, és poc probable que aquestes taxes de 
creixement es prolonguin de forma sostinguda fins 
al 2100, per la qual cosa s’estableixen creixements 
més suaus per als períodes posteriors. Es consideren 
al treball, doncs, creixements del PIB en la forquilla 
del 0,1% a l’1% anual pels períodes 2041-2070 i 
2071-2100. 

Pel que fa a la projecció de la demanda energètica 
pels diferents serveis i la seva correlació amb el PIB, 
per tal de definir els escenaris futurs es treballa amb 
les següents consideracions: 

Per tots els serveis i en tots els períodes, no es 
considera el PIB directament sinó el PIB/habitant 
aplicat a la població que correspongui a cada servei, 
exceptuant el sector industrial on es correlaciona 
directament el PIB amb la demanda energètica al 
sector. 

La demanda energètica pels serveis residencials 
s’indexa a la població i la demanda energètica del 
terciari als metres quadrats de sostre. La demanda 
energètica en transport s’ha tractat considerant 
com a població el nombre de vehicles. 

La població pel període 2011-2040 s’obté a partir de 
les projeccions de l’IDESCAT, mentre que pels 
períodes 2041-2070 i 2071-2100, aquestes 
s’obtenen a partir de les dades per tot l’Estat35. Per 
a obtenir els metres quadrats de terciari futurs el 
creixement s’indexa al PIB/habitant amb un 
coeficient de correlació de 0,5. Aquest coeficient 
s’estima a partir de la contribució del sector serveis 
a l’economia i a l’increment del valor afegit dels 
serveis  en  el  temps.  Per  a  obtenir  el  nombre  de  
vehicles futurs s’han utilitzat la tendència indicada al 
PMU 2013-201836 que mostra un estancament del 
nombre de vehicles rodats a partir de l’any 2018. 

Finalment per arribar a la demanda per a cada 
servei s’ha analitzat l’evolució estimada de la 
intensitat energètica per a cada sector amb dades i 
informacions obtingudes del document Análisis de 
la evolución de la intensidad energètica en España37, 
que fonamenta els seus desenvolupaments en el 
treball Economic Development and End Use Energy 
Demand38. El treball indica que la correlació entre el 
consum energètic i el PIB per càpita es comporta de 
la següent manera: 

- Sensiblement constant i independent del nivell 
de  PIB  per  capità  de  la  població  pel  sector  
transport. Es considera així per tots els 
períodes d’estudi. 

- Constant a l’inici i decreixent amb el nivell de 
PIB per càpita en els sectors residencial i 
terciari. Es considera constant en el període 

                                                               

35 http://populationpyramid.net/es/españa/ 

36 Ajuntament de Barcelona (2014), Pla de Mobilitat Urbana de 
Barcelona (PMU) 2013-2018 

37 Economics for Energy (2011) 

38 Medlock i Soligo (2001), a The Energy Journal. 
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2011-2040 i decreixent en un 5% a partir de les 
dades obtingudes per 2040 per la resta del 
temps d’estudi. 

- En el sector industrial, constant a l’inici amb un 
elevat coeficient de correlació (pendent 
elevada) que decreix a partir del màxim que es 
correspon a la substitució de la mà d’obra per 
màquines a un nivell de renda determinat en el 
sector industrial. Es considera constant en el 
període 2011-2040 i decreixent en un 7% a 
partir de les dades obtingudes per 2040 per la 
resta del temps d’estudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Relació entre el consum energètic per càpita i el PIB real per càpita en els diferents sectors considerats. 

[Font: Medlock i Soligo (2001), Economic Development and End Use Energy Demand, The Energy Journal 2001] 
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3.2.3. L’eficiència energètica 

Realitzar projeccions de demanda pel futur ha de 
considerar necessàriament el concepte d’eficiència 
energètica. Els avenços tecnològics que es 
produeixen al llarg d’un període de temps poden 
modificar en gran mesura la quantitat d’energia 
consumida per un mateix equip, així com la forma 
en que aquest es consumeix. 

Avenços com l’aparició de la tecnologia LED, els 
sistemes de climatització i ACS mitjançant bomba de 
calor, la implantació de l’etiquetatge energètic als 
electrodomèstics i llars o l’aparició de sistemes de 
regulació dinàmics que regulen els sistemes segons 
les condicions de contorn, d’entre molts d’altres, ha 
permès reduir de forma notable el consum 
energètic en vivendes, edificis terciaris, indústries i 
transport. El canvi climàtic, alhora, condicionarà 
aquesta millora, ja que l’estalvi en el consum com a 
conseqüència d’avenços tecnològics podria veure’s 
reduït  per  efecte  de  modificacions  en  els  factors  
climàtics de l’AMB (per exemple, quant més eficient 
sigui un frigorífic menor serà el seu consum, si bé un 
increment molt brusc de les temperatures mitjanes 
disminuirà el potencial d’estalvi degut que afecta el 
rendiment dels processos termodinàmics de 
l’equip). 

La nova Directiva Marc 2010/30/UE estableix el nou 
etiquetatge energètic per als equipaments dins de la 
Unió Europea. Cada concepte té d’una escala i un 
etiquetatge determinats d’acord a les 
característiques particulars de cadascun i segons 
s’estableix als diferents Reglaments que la 
complementen. S’estableixen en la majoria de casos 
7 classificacions energètiques basades en un 
paràmetre anomenat Índex d’Eficiència Energètica 
(IEE)  que  es  calcula  per  a  cada  servei  segons  el  
procediment indicat a cada norma, establint-se 
habitualment les  escales  [A /  B /  C /  D /  E  /  F  /  G],  
[A+ / A / B / C / D / E / F], [A++ / A+ / A / B / C / D / 
E]  i  [A+++  /  A++  /  A+  /  A  /  B  /  C  /  D  /  E].  La  classe  
superior utilitzarà tonalitats verdes mentre que els 
equipaments menys eficients adquiriran tonalitats 

vermelloses. Així mateix, l’etiqueta també incorpora 
informació particular per a cada equip a partir de 
pictogrames que substitueixen els antics textos, 
incloent textos comuns per a tots els països de la 
Unió Europea. 

Respecte a les distintes normes que regulen 
l’etiquetatge energètic dels diferents equipaments, 
els televisors, per exemple, estaran etiquetats 
d’acord al R.D. (UE) 1062/2010, les rentadores pel 
R.D. (UE) 1061/2010, els rentavaixelles pel R.D. (UE) 
1059/2010 i les làmpades elèctriques i lluminàries 
pel R.D. (UE) 874/2012. Cadascun d’aquest 
reglaments establirà els pictogrames i informació a 
disposar en l’etiqueta de cada servei sota les 
condicions determinades que hi apliquin. A més, 
indicarà el procediment de càlcul per a la 
determinació de l’IEE corresponent a cada servei, i 
la classificació energètica en funció d’aquest. 

Considerem un cas particular d’etiquetatge: 

 
Figura 23. Exemple de la nova etiqueta energètica per a frigorífic 
segons les directrius del R.D.(EU) 1060/2010. 
[Font: BOE, http://www.boe.es/, accés 25/11/2014] 
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La figura anterior mostra el nou etiquetatge 
energètic per a equips domèstics de fred (frigorífics, 
frigorífics-congeladors, side-by-side i vinoteques) 
segons el Reglament Europeu 1060/2010 d’aplicació 
a partir del 30 de novembre de 2011. L’etiqueta 
incorporar  l’escala  energètica  des  de  A+++  a  D  
d’acord al seu índex d’eficiència energètica (IEE). 

El R.D. (UE) 1060/2010 estableix que en el cas 
d’equips domèstics de fred com el frigorífic, l’IEE de 
cada model es compararà el seu consum energètic 
anual amb el consum d’energia anual normalitzat 
d’aquests tipus d’equips. Sota aquesta metodologia, 
el R.D. (UE) 1060/2010 classifica els frigorífics de la 
següent manera: 

 A+++: IEE < 22 
 A++: 22 < IEE < 33 
 A+: 33 < IEE < 44 
 A: 44 < IEE < 55 
 B: 55 < IEE < 75 
 C: 75< IEE < 95 
 D: 95 < IEE < 110 

Així doncs, una nevera amb una classificació 
energètica A++ consumeix entre un 22% i un 33% de 
l’energia anual normalitzada consumida per un 
equip d’igual categoria. Finalment, a més de la 
classificació energètica, l’etiqueta considerada 
també proporciona informació del consum anual en 
kWh anuals, el volum en litres d’emmagatzematge 
de refrigerats i congelats i el nivell de soroll de 
l’equip mitjançant els pictogrames informatius 
situats a la part inferior. 

És important indicar que altres classificacions 
d’eficiència energètica en habitatges, productes 
com els pneumàtics dels vehicles o els productes 
d’alimentació, entre d’altres, poden basar-se en 
sistemes de classificació diferents i hauran de ser 
considerats de forma independent. 

La millora en eficiència energètica com efecte 
d’avenços tecnològics i canvis en el comportament 
dels usuaris afectarà de forma molt rellevant les 

projeccions de demanda efectuades en aquest 
estudi. Així doncs, el consum associat a l’assecadora 
dins les llars de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
que s’estima disminuirà com efecte dels increments 
generalitzats de temperatura comentats en apartats 
previs, podria per exemple veure’s encara més 
reduït com a efecte de la introducció de sistemes de 
recuperació de calor o l’aparició d’equips 
programables que realitzin els cicles d’assecat en els 
moments de menor demanda elèctrica, abaratint la 
factura elèctrica i, alhora, contribuint a l’aplanament 
de la corba de demanda. Alternativament, 
increments de consum associats als efectes del 
canvi climàtic com per exemple els sistemes de 
refrigeració, podrien veure’s suavitzats per la 
introducció de d’equips i sistemes de regulació cada 
cop més eficients. 

Aquestes millores en eficiència dependran 
totalment del concepte considerat, podent inclús 
obtenir-se valors diferents per un mateix servei en 
funció de si aquest funciona amb electricitat (cuina 
de vitroceràmica) o amb altre tipus d’energia (cuina 
de gas). En conseqüència, la quantificació de la 
millora es considerarà de forma independent per a 
cada servei i cada forma energètica, utilitzant els 
estàndards de classificació abans explicats en 
aquells cassos en que sigui possible o establint 
metodologies de consideració particulars en aquells 
que presentin unes particularitats determinades. 

CUINA 

El primer servei considerat en aquest anàlisi de 
modificació de la demanda energètica per efecte de 
l’eficiència energètica és la cuina. Aquesta es 
considera en dues vessants energètiques: la cuina 
elèctrica (vitroceràmiques de resistència o inducció, 
per exemple) i la cuina de combustibles fòssils (ja 
sigui de butà, gas natural, propà o un altre 
combustible, en combustió directa o mitjançant 
vitroceràmica de gas). 

La cuina presentarà millores d’eficiència diferents 
en funció de la tecnologia considerada, per la qual 
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cosa hem de començar per establir quines són els 
sistemes més comuns al territori metropolità de 
Barcelona.  Si  bé  no  es  disposa  de  dades  concretes  
per l’AMB, el projecte SECH-SPAHOSEC39 mostra que 
la font energètica majoritària a les cuines 
espanyoles és la electricitat (62%). Aquest 
document també porta a terme l’anàlisi per 
diferents zones climàtiques: Mediterrània, 
Continental i Atlàntic Nord. 

Per assimilació de l’AMB amb la zona climàtica 
mediterrània, s’observa que en aquest cas la ràtio 
gas-electricitat està molt més igualada. La cuina de 
gas tindria un pes d’aproximadament 38,3%, mentre 
que les tecnologies elèctriques estarien al voltant 
d’un 24,7% per a la vitroceràmica “normal”, 23,2% 
en la cuina elèctrica per resistència, 4,1% en cuines 
d’inducció i 3,4% en sistemes inducció-electricitat 
(sumant un total de 55,4%) . Altres tecnologies com 
les cuines combinades gas-electricitat suposarien un 
6,3% del total. A més d’aquestes dades, l’IDAE 
estima una antiguitat mitja de les cuines espanyoles 
d’uns 9 anys, sense observar variacions significatives 
entre zones climàtiques i tipus de vivendes. 
Analitzant per forma energètica, les cuines de gas 
tindrien una antiguitat major a les cuines 
elèctriques, amb valor mig d’11 anys. Les cuines 
d’inducció, a més, tindrien una antiguitat mitja 
d’uns 3 anys solament. 

Considerem les tecnologies elèctriques. La cuina 
d’inducció presenta una eficàcia de consum real del 
75% (el 75% de l’energia consumida pels sistemes 
d’inducció es converteix en calor efectiu que escalfa 
el menjar), mentre que a les vitroceràmiques aquest 
valor disminueix fins al 51% i als sistemes de placa 
elèctrica assoleix un valor del 44%40. La tecnologia 
d’inducció és la més eficaç a nivell energètic ja que 
detecten automàticament el recipient i s’adapten a 

                                                               

39 IDAE (2011), PROYECTO SECH-SPACHOUSEC. Análisis del consumo 
energético del sector residencial en España. Informe Final. 

40 BHS Electrodomésticos y Universidad de Zaragoza (Grupo de 
Investigación de Electrónica de Potencia, Departamento de Ingeniería 
Electrónica y Comunicaciones) - 2013. http://www.aragoninvestiga.org. 

la mida del mateix, evitant així consums energètics 
innecessaris. 

 
Figura 24. Comportament d’una placa d’inducció. 
[Font: FAGOR, http://blog.fagor.com/, accés 25/11/2014] 

Consultades diverses fonts i equipaments, és 
possible estimar una vida útil mitja de 15 anys per a 
les cuines elèctriques (inducció, vitroceràmica i 
placa elèctrica) i d’uns 20 anys per a les cuines de 
gas.  Aquest  valor  és  clarament  un  valor  promig  i  
dependrà de moltes variables, però es considera 
una aproximació vàlida per al nostre estudi. 
Considerades les antiguitats mitges abans 
esmentades (3 anys en cuines d’inducció, 9 anys en 
cuines elèctriques convencionals i 11 anys en cuines 
de gas, per assimilació al cas general), és possible 
establir paràmetres de millora per eficiència al 
model. 

Considerarem que a l’any 2040 s’haurà produït 1 
canvi d’equipaments elèctrics de cuina a cada llar, 
amb eliminació dels equips combinats gas-
electricitat i dels sistemes de placa per resistència 
que hauran estat substituïts en la seva totalitat per 
sistemes de vitroceràmica i inducció que conviuran 
en una ràtio 50% - 50%. Considerarem una millora 
energètica equivalent a la mitjana de la millora 
resistència - vitroceràmica (6%) i resistència - 
inducció (24%), establint a nivell de model una 
millora deguda a l’eficiència energètica del 15%. 
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Alternativament, per a l’any 2070 es considera que 
s’hauran produït 2 canvis d’equipaments elèctrics 
de cuina a cada llar, amb eliminació dels sistemes de 
vitroceràmica i implantació total de sistemes 
d’inducció. Es considera una millora energètica a 
nivell de model igual a la millora vitroceràmica-
inducció, quantificada en 24%. 

Finalment, per a l’any 2100, es fixa valor estimat 
que tracta d’incorporar la millora en el consum 
degut a l’aparició de nous sistemes de cuina. 
Considerant un salt tecnològic amb una magnitud 
similar al considerat entre els sistemes de placa 
elèctrica (eficàcia energètica 44%) i la inducció 
(eficàcia 75%), establirem la millora deguda a 
eficiència energètica en aquest període en un 30%. 

Considerem ara la tecnologia mitjançant 
combustibles fòssils. La cuina de gas es troba 
actualment molt desenvolupada i, malgrat possibles 
millores de petita rellevància en components com 
els cremadors, les majors possibilitats en eficiència 
passen per patrons de comportament dels usuaris 
de l’AMB. Petits gestos com mantenir els cremadors 
nets o utilitzar recipients de cuina apropiats (per 
exemple, olles de fons plans per millorar la 
conducció de calor, i recipients de mida adient al 
cremador), permeten reduir notablement el 
consum. Tapar les olles i paelles durant la cocció, 
per exemple, permet estalviar entre un 20 i un 30% 
d’energia41 , ràtio que s’incrementa fins al 80% 
d’estalvi si utilitzem olles a pressió en comptes 
d’altres utensilis42. 

Quantificar la millora en el consum energètic de les 
cuines de combustibles fòssils a partir de les pautes 
de comportament dels usuaris a l’AMB en cadascun 
dels horitzons d’estudi és una tasca molt 
complicada. Malgrat tot, el que sí que està clar és 
que la conscienciació de la població metropolitana 
de Barcelona tendirà a augmentar i cada cop 

                                                               

41  Ajuntament  de  Barcelona  (2003).  Guia  EA13:  Guia  per  a  l’Estalvi  
Energètic. 

42 Gas Natural Fenosa. Guia para un Consumo Responsable.  

disposarà de més informació sobre les possibilitats 
de millora energètica existents a la seva llar. Així 
doncs, es proposa pel model de demanda una 
millora energètica del 5% en cada horitzó d’estudi 
(2011-2040, 2041-2070 i 2071-2100), valor que 
permetrà reflectir aquesta tendència mantenint 
alhora una posició conservadora de cara a l’anàlisi 
de les infraestructures. 

SERVEIS 2011-
2040 

2041-
2070 

2071-
2100 

CUINA ELÈCTRICA 15% 24% 30% 
CUINA C. FÒSSILS 5% 5% 5% 

 
Taula 3. Estalvis per eficiència energètica per a cada període en 
cuines de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
[Font: Elaboració pròpia] 

ELECTRODOMÈSTICS 

L’anàlisi del consum energètic del sector residencial 
a Espanya portat a terme per l’IDAE (Projecte SECH-
SPAHOUSEC) permet obtenir una estimació de la 
penetració dels electrodomèstics en funció de la 
seva classificació energètica a les llars espanyoles43. 

 
Figura 25. Grau de penetració d’electrodomèstics al sector 
residencial espanyol en funció de la seva etiqueta energètica. 
[Font: IDAE (2011), PROYECTO SECH-SPACHOUSEC. Análisis del 
consumo energético del sector residencial en España.] 

El grau de penetració d’electrodomèstics d’alta 
eficiència al sector residencial depèn d’un seguit de 
paràmetres com el poder adquisitiu, la zona 
climàtica,  el  tipus  de  vivenda  o  el  grau  de  
conscienciació de l’usuari, entre d’altres. En 
                                                               

43 L’estudi considera només els electrodomèstics de les llars que coneixen 
l’etiqueta energètica dels seus electrodomèstics. 
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conseqüència, és d’esperar que les llars de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona pugin presentar 
variacions respecte als percentatges proporcionats a 
nivell nacional. Aquestes variacions seran, en 
qualsevol cas, subtils, i a falta de dades precises per 
a l’AMB, es considerarà en aquest estudi una 
penetració d’electrodomèstics igual a la 
proporcionada per l’IDAE. Si considerem a més que 
l’antiguitat mitja dels electrodomèstics es troba 
entre  els  6  i  844 anys i que a nivell de model un 
electrodomèstic tindrà una vida mitja de 15 anys, 
podem estimar aproximadament 2 renovacions per 
cada horitzó d’estudi (2011-2040, 2041-2070 i 2071-
100). 

Començant pels frigorífics i a partir dels graus de 
penetració indicats per l’IDAE, s’estima un grau de 
penetració actual del 20% per a classe A++, 28% 
classe  A+,  42%  classe  A,  6%  classe  B,  2%  classe  C  i  
2% de classe D o inferior. Des de juliol de l’any 2012, 
qualsevol frigorífic, congelador i combinat que es 
vengui a la Unió Europea haurà de ser de classe A+ o 
superior 45 . En conseqüència, sota la ràtio de 
renovació abans esmentant, es considerarà per al 
model una penetració en frigorífics A+ a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona del 100% a l’any 2040, 
100% de frigorífics A++ per a l’any 2070 i 100% de 
frigorífics A+++ a l’any 2100. Aquesta suposició es 
basa en les classes existents a dia d’avui i és 
d’esperar amb tota seguretat l’aparició de noves 
classes encara més eficients, però es considera que 
representa de forma adequada l’impacte de 
l’eficiència energètica en aquest tipus d’equips. 

Segons indicàvem a l’inici d’aquest apartat, un 
frigorífic  de classe A presenta un IEE entre el  33% i  
el 44% de la demanda anual normalitzada, valor que 
disminueix al 22%-33% per a classe A++ i menor al 
22% en classe A+++. Així doncs, si substituïm un 
frigorífic  de  classe  A  per  un  frigorífic  de  classe  A+,  
podem estimar un estalvi aproximat del consum de 

                                                               

44 IDAE, SECH-SPAHOUSEC. 

45 Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), http://www.ocu.org 

l’11%  (valor  entremig  de  l’estalvi  màxim  del  22%  i  
l’estalvi mínim del 0%). Igualment, canviar un 
frigorífic B per un A+ ens permetria estalviar 
aproximadament un 27% (màxim 42%, mínim 11%) i 
fent el mateix amb un C, podríem estalviar un 47% 
(màxim  62%,  mínim  31%).  Per  a  frigorífics  amb  
classificació D o pitjor, l’estalvi es quantificarà en 
aproximadament un 64% (77% màxim, 51% mínim). 
Es considerarà que els frigorífics A+ es substitueixen 
per altres A+ amb una reducció mitja del consum del 
5%, ja que el consum d’un A+ oscil·la entre el 33% i 
el 44% i es considerarà per al període 2040 que els 
frigorífics A+ actuals es substituiran per frigorífics A+ 
més eficients. Aquestes ràtios d’estalvi segons classe 
energètica hauran de ponderar-se pel grau de 
penetració (substituir un frigorífic de classe C per un 
de classe A+ suposarà un estalvi mig del 47%, però 
aquests representen només un 2% del total de 
frigorífics i per tant el seu pes serà menor), obtenint 
un estalvi mig per als frigorífics l’any 2040 del 10%  

Per a estudiar l’estalvi a l’any 2070 partirem d’un 
parc de frigorífics a l’AMB amb penetració total de 
classe A+ per a l’any 2040. Sota la suposició abans 
esmentada, on considerarem una penetració del 
100% de frigorífics classe A++ a finals del període 
2041-2070, i prenent en consideració que l’estalvi 
mig entre un frigorífic A+ i un A++ és d’un 11% (22% 
màxim, 0% mínim), l’estalvi per eficiència energètica 
als  frigorífics  de  l’AMB  l’any  2070  serà  un  11  %.  
S’establirà a nivell de model un estalvi mig del 12% 
(màxim 23%, mínim 0%) per a l’any 2100, suposant 
que el rang de consum d’un frigorífic A+++ oscil·la 
entre un 10% i un 22%. 

Utilitzant el mateix procediment que en frigorífics, 
s’han estimat els estalvis per a congelador, 
rentaplats, rentadora, assecadora i forn per als tres 
escenaris d’estudi, obtenint els següents resultats: 
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SERVEIS 2011-
2040 

2041-
2070 

2071-
2100 

FRIGORÍFIC 10% 11% 12% 
CONGELADOR 14% 11% 12% 
RENTAPLATS46 6% 7% 23% 
RENTADORA47 6% 7% 18% 
ASSECADORA 19% 9% 11% 
FORN 23% 19% 18% 

 
Taula 4. Estalvis per eficiència energètica per a cada període en 
electrodomèstics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
[Font: Elaboració pròpia] 

Els resultats indicats a la taula incorporen les ràtios 
de penetració indicats per l’IDAE i els supòsits de 
penetració següents. 

 Any 2040: 100% d’equips amb classe A+. 
 Any 2070: 100% d’equips amb classe A++. 
 Any 2100: 100% d’equips amb classe A+++. 

Els rangs de classificació energètica dels equips 
considerats en funció del seu IEE són els 
corresponents als indicats pels seus respectius R.D. 
(UE). S’observa als resultats obtinguts el gran 
potencial d’estalvi que existeix en assecadores i 
forns, que assolint una penetració del 100% sota 
classificació energètica A+ permetria estalvis en el 
consum al voltant del 19% i 23%, respectivament. 
Considerant a més el pes que representa el frigorífic 
sobre el total dels equips domèstics, un potencial 
d’estalvi del 10% per introducció massiva de classe 
A+  a  les  llars  podria  tenir  un  pes  molt  rellevant  al  
consum dels habitants de l’AMB. 

Existeixen no obstant alguns serveis dels quals no ha 
estat possible aconseguir dades de penetració per 
classe energètica, ni a nivell d’Espanya ni 
regionalitzat a nivell català o d’AMB. Considerant en 
primer  lloc  el  televisor  (regulat  segons  R.D.  (UE)  

                                                               

46 Des de 12/2013, classe mínima venta a UE A+. 

47 Ibíd. 36. 

1062/2010), aquest es classifica energèticament 
segons els següents rangs48: 

 A+++: IEE < 10 
 A++: 10 < IEE < 16 
 A+: 16 < IEE < 23 
 A: 23 < IEE < 30 
 B: 30 < IEE < 42 
 C: 42< IEE < 60 
 D: 60 < IEE < 80 
 E: 80 < IEE < 90 
 F: 90 < IEE < 100 
 G: IEE > 100 

Es considerarà en aquest estudi un rang de 
penetració actual a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona  de  televisors  en  funció  de  la  seva  
classificació energètica de 20% A++, 15% A+, 40% A, 
10% B i 5% D o menor. Aquestes ràtios representen 
de forma aproximada el que podria ser la distribució 
real dels equips, i s’ha configurat a partir de la 
comparació entre equips de diversos fabricants i 
considerant les ràpides ràtios de renovació d’aquest 
tipus de tecnologia. Mantenint els criteris de 
renovació utilitzats en la resta d’electrodomèstics, 
es considerarà per al model de demanda un estalvi 
potencial del 7% entre 2011-2040, 7% entre 2041-
2070 i 3% al període 2071-2100. 

Els ordinadors presenten probablement la taxa de 
renovació més elevada de tots els electrodomèstics. 
A més, el ritme d’avanç tecnològic en aquest sector 
presenta una pendent molt elevada, podent arribar 
a trobar grandíssimes diferències entre dos models 
d’ordinador separats per un lapse de temps de 1 o 2 
anys (aquest fet queda, de fet, recollit a la coneguda 
Llei de Moore, que postula que aproximadament 
cada dos anys es duplica el nombre de transistors en 
un circuit integrat). Així doncs, establirem una 
reducció del consum en ordinadors del 30% per al 
període 2011-2040, 50% al període 2041-2070 i 50% 
al període 2071-2100. 
                                                               

48 Percentatge d’estalvi en el consum respecte a la potència de referència 
i el procediment de càlcul indicats a la norma 1062/2010. 
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Finalment, pel servei standby, es considerarà un 
potencial d’estalvi del 20% per a l’horitzó 2011-
2040, 20% per al període 2041-2070 i 20% per al 
2071-2100 Aquests valors responen als paràmetres 
estimats de potencial de reducció del consum 
associat a standby al sector residencial consultats a 
diverses fonts 49 , que incorporen tant avenços 
tecnològics com altres associats a aspectes socials 
(entre d’ells, major conscienciació de la població de 
l’AMB envers la importància del standby a la factura 
domèstica, per exemple). 

SERVEIS 2011-
2040 

2041-
2070 

2071-
2100 

TELEVISORS 7% 7% 3% 
ORDINADORS 30% 50% 50% 
STANDY BY 20% 20% 20% 

 
Taula 5. Estalvis per eficiència energètica per a cada període en 
televisors, ordinadors i standby de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
[Font: Elaboració pròpia] 

ACS 

A nivell de model, es considerarà que la generació 
d’Aigua Calenta Sanitària a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona es realitzarà de tres formes: mitjançant 
electricitat, amb combustibles fòssils i amb sistemes 
de DH&C. És necessari comentar que aquest model 
no incorpora la possible generació mitjançant 
sistemes solars tèrmics. Si bé aquesta és una 
limitació  que  ve  donada  per  la  metodologia  de  
treball escollida, es considera que aquests sistemes 
funcionen de forma complementaria seran 
desenvolupats a nivell privat i no afectaran de forma 
negativa a les infraestructures energètiques de 
l’AMB. De fet, la seva incorporació alleujaria la 
càrrega de subministrament d’aquestes 
infraestructures i per tant no plantejarà problemes 
per capacitat insuficient. 

                                                               

49 Percentatges estimats a partir de la informació indicada a diverses 
fonts: http://www.upc.edu, http://www.citcea.upc.edu, 
http://www.ocu.org,http://www.twenergy.com, http://www.idae.es, 
http://icaen.gencat.cat 

Com  ja  es  mencionava  en  apartats  previs  del  
document, el termo elèctric és el sistema més 
utilitzat a la zona Mediterrània on s’ubica l’Àrea 
Metropolitana  de  Barcelona.  El  document  SECH-
SPACHOUSEC permet arribar a un repartiment 
aproximat per tecnologies on el termo elèctric 
suposa un 64%, seguit per la caldera individual (el 
document no ho indica explícitament, així que es 
considerarà de gas) amb un 26,9%, la caldera 
col·lectiva 2,8%, energia solar tèrmica 2,7%, estufa 
2,5% i caldera de condensació 1,1%. Si bé l’anàlisi en 
el cas de la cuina permetia diferenciar els sistemes 
individualment, en el cas de l’ACS podríem trobar 
simultaneïtat entre energia solar tèrmica i altres 
equipaments, per la qual cosa i d’acord a l’indicat 
anteriorment,  incorporarem  el  seu  pes  a  les  
calderes en aquest estudi. 

Diverses fonts50 permeten estimar una millora del 
rendiment entre calderes convencionals i calderes 
de condensació de l’ordre del 30%. Així mateix, les 
calderes de baixa temperatura presentarien una 
millora de l’eficiència una mica menor, estimada 
aproximadament en un 15%51. 

També és d’esperar una introducció progressiva dels 
sistemes de bomba de calor aire-aigua per a 
generació d’ACS. Aquests sistemes aprofiten 
l’energia de l’aire de l’ambient per convertir-la en 
aigua calenta (molts equips incorporen ja producció 
de fred i calor per climatització conjuntament amb 
ACS). Com s’ha comentat en apartats previs, es 
tracta de sistemes que es veurien més afectats pels 
increments de temperatura estimats a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per als propers anys, si 
bé alhora permet arribar a reduccions 
impressionants en el consum energètic de fins al 
70% en comparació amb un sistema de termo 
elèctric convencional (30% d’estalvi funcionant en 

                                                               

50 25% segons Gas Natural Fenosa, 30% segons Saunier Duval, 30% segons 
la Fundació de l’Energia de la Comunitat de Madrid (FENERCOM), 30% al 
PEMEEM (2010) de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de l’Energia de 
Barcelona, 30% a la Guia d’Entorn Urbà i Salut de la Diputació de 
Barcelona. 

51 FENERCOM, PEMEEM (2010). 
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mode fast de bomba de calor i resistència 
simultàniament)52. A nivell sectorial, es considerarà 
al model que no existeix diferència entre el 
potencial de millora del sector residencial i el 
terciari per aquests tipus de sistemes. 

 
Figura 26. Esquema de principi d’un sistema de bomba de calor 
aire-aigua per a generació d’aigua calenta sanitària. 
[Font: http://www.enginyersbcn.cat/, accés 25/11/2014] 

Establirem de cara a la simulació els següents 
supòsits per als tres escenaris d’estudi: 

 Horitzó 2011-2040: repartiment modal de la 
generació d’ACS del 20% mitjançant termo 
elèctric, 40% amb bomba de calor aire-aigua, 
20% caldera de condensació i 20% caldera de 
baixa temperatura. Sota aquestes ràtios, 
s’estima un estalvi del 37%. 

 Horitzó 2041-2070: nova substitució d’equips, 
considerant un 10% termo elèctric, 50% bomba 
de calor, 30% caldera de condensació i 10% 
caldera de baixa temperatura. Sota aquesta 
distribució, s’estima un estalvi del 15%. 

 Horitzó 2071-2100: 60% bomba de calor, 40% 
caldera de condensació, amb un estalvi del 7%. 

Finalment, es considera també al model el 
subministrament d’ACS a partir de les xarxes de 
DH&C de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Les 

                                                               

52 López, I (2010). Bomba de calor aire-agua per aigua calenta sanitària. 
ENGINYERSBCN, http://www.enginyersbcn.cat. 

xarxes de calor i fred de districte presenten 
rendiments que depenen del seu mix de generació, 
del seus processos (refrigerar contra el mar pot 
tenir, per exemple, un impacte notable en el 
rendiment de generació d’energia) o de les pèrdues 
de distribució, entre molts d’altres. 

El nombre de clients té també un impacte notable. 
Les xarxes de climatització centralitzada són 
sistemes amb una gran inèrcia tèrmica i, en 
conseqüència, han de mantenir constantment 
l’aigua en circulació per la seva xarxa per tal de 
garantir el subministrament als usuaris, patint unes 
pèrdues per bombament53 que són pràcticament 
constants independentment del nombre d’usuaris 
que s’hi connecten. A més usuaris, major consum, i 
menor impacte d’aquestes pèrdues per bombament 
(a més d’una major facturació, és clar). 

Totes aquestes millores, no obstant, pertanyen a 
l’àmbit de la generació, que no és objecte d’aquest 
treball. L’impacte de l’eficiència energètica en la 
demanda energètica per ACS mitjançant DH&C a 
l’AMB haurà d’estudiar-se des del punt de vista de 
l’usuari. En aquest àmbit, les possibilitats de millora 
són certament limitades, destacant principalment la 
millora en l’eficiència dels intercanviadors de calor 
com a conseqüència d’avanços tecnològics i la 
millora dels sistemes d’aïllament en canonades de 
distribució interiors. Aquestes millores, alhora, 
seran més notables en subministraments d’ACS per 
al sector terciari, on l’increment d’eficiència per 
utilització de sistemes d’intercanviadors centrals en 
comptes de sistemes individuals llar a llar, permetrà 
reduir el consum en major mesura que al sector 
residencial. 

Sota aquests condicionants, considerarem a nivell 
de model una millora de l’eficiència energètica del 
subministrament d’ACS mitjançant DH&C del 2,5% 
per a cadascun dels tres horitzons d’estudi i sector 

                                                               

53 Aproximadament un 20% per calor i un 93% per fred, segons el 
document (2009) Guia de simulació amb CALENER de la connexió a la xarxa 
Districlima, http://www.redesurbanascaloryfrio.com 
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residencial. A nivell terciari, el major potencial de 
millora es representa amb un increment en els 
percentatges, establint una millora del 5% pel 
període 2011-2040, que es redueix al 2,5% per als 
dos horitzons següents: 2041-2070, 2071-2100. 

 
Figura 27. Intercanviadors de plaques a la subestació DH&C de 
l’edifici de RBA Editores, al districte del 22@. 
[Font: http://www.icesa.com, accés 25/11/2014] 

Existiran altres paràmetres generals independents 
de la forma en que es subministra l’ACS a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, que també podrien 
condicionar la demanda. Aspectes tan diversos com 
la millora dels sistemes d’aïllament dels equips 
generadors d’ACS i les canonades interiors, la 
introducció de sistemes de control que permetin 
ajustar el funcionament de l’equip només durant les 
hores en que hi ha algú a casa, el control dinàmic de 
temperatura o la utilització sistemes de pre-
escalfament d’aigua de xarxa, d’entre altres, també 
podrien incorporar millores substancials en 
l’eficiència energètica encara que la quantificació 
del  seu  impacte  és  certament  difícil  i  no  es  
considerarà a nivell de model. 

Resumint els diferents paràmetres de millora 
energètica al servei ACS i per cadascuna de les fonts 
energètiques, obtenim: 

 

 

SERVEIS 2011-
2040 

2041-
2070 

2071-
2100 

RESIDENCIAL 
ACS ELÈCTRIC 22% 9% 4% 
ACS C. FÒSSILS 15% 6% 3% 
ACS DH&C 2,5% 2,5% 2,5% 

TERCIARI 
ACS ELÈCTRIC 22% 9% 4% 
ACS C. FÒSSILS 15% 6% 3% 
ACS DH&C 5% 2,5% 2,5% 

 
Taula 6. Estalvis per eficiència energètica per a cada període en el 
servei ACS de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
[Font: Elaboració pròpia] 

IL·LUMINACIÓ 

El consum d’energia per enllumenat té un pes 
notable a les llars actuals. El potencial d’estalvi en 
aquest servei és alt i depèn tant del comportament 
dels usuaris com dels avenços tecnològics en aquest 
àmbit. 

Si considerem l’aparició de la tecnologia LED en els 
últims anys, aquesta ha incorporat unes possibilitats 
enormes en la reducció del consum de les llars. 
Bombetes incandescents de 60W poden ser 
substituïdes per bombetes LED de 10W, que a més 
de consumir menys proporcionen una major 
qualitat de llum i una major vida útil. 

L’estudi SECH-SPAHOUSEC de l’IDAE estimava que el 
nombre mig de bombetes en una llar  ubicada en la  
zona climàtica mediterrània (com el cas de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona) es de 23,2 unitats, 
repartida per tipologia en 8 bombetes estàndard 
incandescents (34,5%), 6,1 bombetes halògenes 
(26,3%), 7,6 bombetes de baix consum (32,7%) i 1,5 
fluorescents (6,5%), amb penetració nul·la de 
bombetes tipus led. La data de publicació de 
l’estudi, de gener de 2012, explica segurament 
aquesta darrera afirmació, ja que és d’esperar que 
en l’actualitat el pes de l’enllumenat de tipus LED 
hagi agafat més força. 
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Quant al potencial de millora de les diferents 
tecnologies considerades, les bombetes halògenes 
permeten un estalvi entre el 20-30% respecte a les 
convencionals de tipus incandescent. Les bombetes 
de baix consum incrementen l’estalvi fins al 70-80% 
i les bombetes tipus LED permeten estalvis majors al 
80% en consum d’energia. 

 
Figura 28. Comparativa del consum entre diferents bombetes. 
(1-Incandescent, 2-bombeta millorada Classe C, 3-Bombeta 
millorada classe B, 4- Làmpada compacta fluorescent, 5- LED) 
[Font: http://ec.europa.eu, accés 25/11/2014] 

Sota aquestes ràtios, considerarem els següents 
supòsits de penetració d’enllumenat eficient: 

 Any 2040: substitució total de bombetes 
incandescents per bombetes fluorescents 
compactes (34,5%), bombetes halògenes, de 
baix consum i fluorescents substituïts per 
tecnologia LED (65,5%). 
 

 Any 2070: 100% enllumenat LED. 
 

 Any 2100: 100% enllumenat LED amb 
increment de l’eficiència del 50%. 

Així doncs, per a l’escenari 2011-2040, considerarem 
un estalvi en el consum degut a eficiència energètica 
en el sector residencial del 85% i del 7% en el 
període posterior 2041-2070. Considerarem 
finalment un estalvi del 5% per al període 2070-
2100, com a conseqüència d’avenços tecnològics en 
sistemes d’enllumenat (noves tecnologies 
d’il·luminació, sistemes LED de nova generació amb 
nous i millors semiconductors, etc.). 

Aquest estalvi que ja té una rellevància notable a 
nivell residencial, és especialment important si 
considerem el sector terciari. La tipologia de les 
activitats que a dins s’hi desenvolupen sol 
incorporar habitualment grans despeses en 
il·luminació. Grans edificis d’oficines amb 
enllumenat permanent durant la jornada laboral, 
hospitals que funcionen durant les 24 hores al dia 
en podrien ser alguns exemples. Malgrat que la 
varietat d’activitats que engloba el servei terciari no 
permet disposar de dades de penetració per 
tecnologia, els estalvis energètics en aquestes es 
basaran en les mateixes millores tecnològiques que 
al sector residencial. 

La intensitat lumínica del sector terciari ha provocat 
que el pes de la bombeta incandescent 
convencional no sigui tan elevat com en el sector 
residencial. L’enllumenat fluorescent és el 
protagonista en aquest sector, i per tant l’estalvi 
energètic s’haurà de considerar partint de l’anàlisi 
d’aquest ja que té un consum entre un 30% i un 40% 
menor als sistemes incandescents. 

Es considerarà a nivell de model una implantació de 
la tecnologia d’enllumenat LED al sector terciari del 
90%, que conviurà amb un 10% de bombetes de 
baix consum durant el primer horitzó d’estudi 2011-
2040. Aquesta evolució partirà d’una ràtio 80% 
fluorescents i 20% bombetes de baix consum, per 
tal de reflectir el pes dels primers en aquest sector. 
Sota aquests paràmetres, s’estima un potencial 
d’estalvi pel període 2011-2040 del 65%. Aquesta 
ràtio s’incrementarà un 4% per al període posterior 
2041-2070 considerant que el 20% de bombetes de 
baix consum restant es substitueix per LED, i 
arribant al 5% pel tercer horitzó 2071-2100 com a 
conseqüència d’avenços tecnològics. 

SERVEIS 2011-
2040 

2041-
2070 

2071-
2100 

IL·LUM. RESIDENCIAL 85% 7% 5% 
IL·LUM. TERCIARI 65% 4% 5% 

 
Taula 7. Estalvis per eficiència energètica per cada període en 
il·luminació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ 

Els  sistemes  de  climatització,  igual  que  la  resta  de  
serveis, també incorporaran millores en l’eficiència 
energètica que seran responsables de reduccions en 
el consum. A nivell de model, es considerarà que la 
els sistemes de calefacció i refrigeració a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona existeixen en tres 
formes energètiques: mitjançant electricitat, amb 
combustibles fòssils i amb sistemes de DH&C. A 
més, es considerarà a l’anàlisi dos sectors, 
residencial i terciari, que si bé en la realitat tindran 
comportaments diferents, es consideraran 
assimilables a nivell de model. De nou, obviarem en 
aquest anàlisi la possible generació mitjançant 
sistemes solars tèrmics per situar-nos en el cas més 
desfavorable. Aquestes instal·lacions no afectaran 
negativament les infraestructures energètiques i en 
tot cas disminuiran la càrrega energètica per elles 
alleugerant el seu grau d’estrès. 

Començant pel sector residencial, l’estudi SECH-
SPAHOUSEC indica que a nivell d’Espanya, l’equip de 
calefacció més utilitzat és la caldera convencional. A 
nivell mediterrani, aquesta tendència no 
s’acompleix, ja que es prefereixen els equips de 
calefacció elèctrics com les bombes de calor 
reversibles, els calefactors o els radiadors. A nivell 
de refrigeració, el pes majoritari a la zona del 
Mediterrani es la bomba de calor reversible. 

La següent taula mostra les  ràtios  de penetració de 
cadascuna  de  les  tecnologies  de  climatització  per  a  
llars ubicades la zona climàtica mediterrània, on 
podríem assimilar-hi les llars de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

 

 

 

 

TECNOLOGIA CALEFACCIÓ REFRIGERACIÓ 
Bomba calor/fred NR54 0,6% 12% 
Panells solars 0,5% - 
Equip portàtil NE55 3,9% - 
Caldera condensació 0,5% - 
Bomba calor/fred rev. 24,8% 84% 
Radiador elèctric  19,9% - 
Equip portàtil elèctric 23,2% 4% 
Caldera normal 20,6% - 
Altres 6,0% - 
TOTAL 100% 100% 

 
Taula 8. Grau de penetració de tecnologies de climatització a 
nivell residencial i zona climàtica mediterrània (assimilable AMB). 
[Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l’IDAE] 

A partir de l’anàlisi portat a terme en l’apartat 
d’Aigua Calenta Sanitària, l’estalvi energètic entre 
una caldera de condensació respecte d’una caldera 
convencional estarà al voltant del 30%, reduint-se 
aquest valor al 15% si considerem calderes de baixa 
temperatura. Quant als sistemes de bomba de calor 
aire-aigua, aquests permeten un estalvi de fins al 
70% respecte un termo elèctric o 30% respecte a un 
sistema de bomba de calor/fred. Considerant els 
tres horitzons d’estudi: 

 2011-2040: a nivell de model, establirem una 
substitució progressiva dels equips de caldera 
convencional per calderes de condensació i de 
baixa temperatura, així com una aparició dels 
sistemes de bomba de calor aire-aigua i 
eliminació de tecnologies de climatització 
portàtils. A nivell elèctric, s’estima un estalvi de 
consum degut a eficiència energètica del 30% 
per als sistemes de refrigeració, i del 10% en 
els sistemes de calefacció. En combustibles 
fòssils, s’establirà un 5% d’estalvi en calefacció. 

 2041-2070: consolidació de les calderes de 
condensació per sobre de les calderes de baixa 
temperatura, que encara existiran. Eliminació 
total de calderes convencionals. Consolidació 

                                                               

54 NR= No Reversible. 

55 NE = No Elèctric. 
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de sistemes de bomba calor/fred aire-aigua i 
permanència de bombes de calor/fred 
convencionals, en menor mesura. Establirem a 
nivell de model un 15% d’estalvi en 
refrigeració,  i  un  5%  en  calefacció  per  a  les  
tecnologies  elèctriques,  i  un  5%  per  la  
calefacció d’origen fòssil. 

 2071-2040: consolidació total de calderes de 
condensació i bombes de calor/fred d’alta 
eficiència, amb estalvis del 2,5% en calefacció i 
5% en refrigeració elèctrica, i 2,5% en 
calefacció fòssil. 

Com ja s’ha explicat en l’apartat d’Aigua Calenta 
Sanitària, la metodologia porta a terme l’anàlisi des 
del punt de vista de la demanda, del consumidor, i 
no des de la generació. En conseqüència, les 
possibilitats d’estalvi energètic a nivell de 
climatització en sistemes de DH&C passaran, entre 
d’altres, per millorar l’eficiència dels intercanviadors 
de calor i els sistemes d’aïllament en canonades de 
distribució interiors. Aquestes millores, de nou, 
seran més notables en subministraments de 
climatització per al sector terciari deguda la 
utilització de sistemes d’intercanviadors centrals en 
comptes de sistemes individuals llar a llar. 

Sota aquests condicionants, considerarem a nivell 
de model una millora de l’eficiència energètica del 
subministrament de calor i fred mitjançant DH&C 
del 2,5% per a cadascun dels tres horitzons d’estudi 
i sector residencial. A nivell terciari, el major 
potencial de millora es representa amb un 
increment en els percentatges, establint una millora 
del 5% pel període 2011-2040, que es redueix al 
2,5% pels dos horitzons següents: 2041-2070, i 
2071-2100. 

 

 

 

Resumint els diferents factors d’eficiència 
energètica del model, obtenim: 

SERVEIS 2011-
2040 

2041-
2070 

2071-
2100 

RESIDENCIAL 
CALEF. ELÈCTRICA 10% 5% 2,5% 
CALEF. C. FÒSSILS 5% 5% 2,5% 
CALEF. DH&C 2,5% 2,5% 2,5% 
REFRIG. ELÈCTRICA 30% 15% 5% 
REFRIG. DH&C 2,5% 2,5% 2,5% 

TERCIARI 
CALEF. ELÈCTRICA 10% 5% 2,5% 
CALEF. C. FÒSSILS 5% 5% 2,5% 
CALEF. DH&C 5% 2,5% 2,5% 
REFRIG. ELÈCTRICA 30% 15% 5% 
REFRIG. DH&C 5% 2,5% 2,5% 

 
Taula 9. Estalvis per eficiència energètica per cada període en 
climatització a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
[Font: Elaboració pròpia] 

ALTRES 

Aquest servei, incorporat dins del sector terciari, 
pretén prendre en consideració les millores en 
eficiència energètica esperables en equipaments 
específics funció de l’activitat desenvolupada. 
Equips de reprografia en oficines, sistemes de 
filtratge o climatització de piscines en poliesportius, 
màquines de diagnosi i tractament mèdic o 
equipaments educatius com pissarres electròniques 
o ordinadors serien alguns d’aquests exemples. 

 
Figura 29. Piscina Municipal de Molins de Rei. 
[Font: http://www.molinsderei.cat/, accés 25/11/2014] 
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Per tal de prendre en consideració aquests aspectes, 
es planteja per a la realització del model una millora 
de l’eficiència energètica constant en cadascun dels 
tres horitzons d’estudi, fixat en un 5%. 

INDÚSTRIA 

Com ja s’ha discutit en altres apartats d’aquest 
document, establir uns paràmetres de variació de 
demanda al sector industrial no és fàcil. Si les 
variacions degudes als impactes del canvi climàtic ja 
eren difícils de quantificar i incorporaven una 
limitació intrínseca associada a un sector que 
engloba una notable diversitat de processos i 
activitats, establir els paràmetres associats a 
l’eficiència energètica no serà més senzill. En aquest 
cas, de fet, la possibilitat d’incorporar la variació en 
eficiència per cadascuna de les tres formes 
energètiques considerades incorporarà una 
dificultat afegida a l’anàlisi, però permetrà potser 
alhora incorporar una sensibilitat major. 

S’ha explicat prèviament que gran part dels 
processos industrials de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona es basen en la utilització de fred, calor o 
sistemes de motors. Respecte a les dues primeres, 
podrem considerar demanda en qualsevol de les 
tres formes energètiques (electricitat, combustibles 
fòssils i DH&C), mentre que els sistemes de motors 
es basaran en energia elèctrica en la gran majoria 
dels casos. El potencial d’increment de l’eficiència 
energètica al sector industrial estarà, a més, 
influenciat pel potencial de millora d’altres 
conceptes com l’enllumenat, els sistemes 
d’aïllament, la climatització o la qualificació 
energètica dels edificis on s’hi ubiquen, entre molts 
d’altres. 

El PECQ 2011-202056 establia un potencial d’estalvi 
del consum d’energia final d’un 1,95% (57,18 GWh) 
del consum del sector a l’any 2008. De manera 

                                                               

56 Ajuntament de Barcelona. Pla d’Energia, Canvi climàtic i Qualitat de 
l’Aire de Barcelona 2011-2020. 2.8. Anàlisi per sectors. http://w110.bcn.cat 

directa, sabem que el consum total d’energia final a 
Barcelona durant aquest any va ser d’uns 2.930 
GWh. Aquest estalvi es repartia tal que un 77% 
(44,02 GWh) va ser en forma de gas natural i un 23% 
(13,16 GWh) en forma d’electricitat, i representava 
un conjunt concret d’indústries que suposaven un 
31% del consum total del sector. 

Si suposem una relació constant, el potencial 
d’estalvi per al 100% del consum industrial d’energia 
final a Barcelona l’any 2008 podria estimar-se en un 
6% (175,8 GWh). Mantenint les ràtios per forma 
energètica, obtindríem un estalvi de 135,4 GWh de 
gas i 40,4 GWh d’electricitat. La Taula 8. del PECQ 
2011-2020 permet estimar de forma aproximada el 
consum anual de gas natural (2.210 GWh) i 
electricitat (720 GWh) durant l’any 2008. Aplicant 
els estalvis previs, obtindríem que l’estalvi total 
durant el 2008 associat a eficiència energètica en 
gas  natural  va  ser  del  6,12%,  mentre  que  al  cas  de  
l’electricitat aquest valor es reduïda fins al 5,61%. A 
nivell  de  model  i  a  la  vista  dels  percentatges  
obtinguts a l’anàlisi anterior, arrodonirem els 
moduladors per eficiència energètica en cadascun 
dels tres horitzons d’estudi al 6% per combustibles 
fòssils i a 5 % per energia elèctrica, de cara a 
considerar una situació una mica més desfavorable 
per a les infraestructures. A nivell d’eficiència en 
DH&C, s’incorporarà un valor corresponent al punt 
intermig dels moduladors escollits per refrigeració i 
climatització al sector terciari (de cara a considerar 
la millora potencial en els processos de fred i calor, 
que es satisfaran amb la mateixa escomesa) del 10% 
en els tres períodes. 

Assimilar el comportament industrial de la ciutat de 
Barcelona al total de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona no és, efectivament, una metodologia 
perfecta, i incorpora amb total seguretat errors 
derivats de les particularitats d’aquest sector en 
cadascun dels municipis. A més, considerar una 
eficiència energètica en un període temporal de 
varies dècades a partir d’un valor puntual anual 
també incorpora problemes. Malgrat tot, es 
considera que les formes energètiques considerades 
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(electricitat i gas natural, com a màxim representant 
del combustibles fòssils en aquest sector) seran 
també les principals protagonistes en altres 
localitzacions de l’AMB i que, a més, els ritmes 
d’implantació de l’eficiència energètica en altres 
municipis seran inferiors als ritmes de la ciutat de 
Barcelona, considerant aquest supòsit vàlid com a 
punt de partida del model. 

SERVEIS 2011-
2040 

2041-
2070 

2071-
2100 

INDÚST. ELECTRICITAT 5% 5% 5% 
INDÚST. C. FÒSSILS 6% 6% 6% 
INDÚST. DH&C 10% 10% 10% 

 
Taula 10. Estalvis per eficiència energètica per cada període al 
sector industrial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
[Font: Elaboració pròpia] 

TRANSPORTS 

El sector transport també serà susceptible 
d’incorporar nombroses millores en eficiència 
energètica. Si comparem el consum mig d’un vehicle 
fa 30 anys amb el consum actual, s’observa una 
reducció notable del mateix com a efecte de les 
millores tecnològiques i de comportaments cada 
cop més eficients en la conducció. 

Es consideren a nivell de model els següents serveis: 

 Ferrocarril i metro (combustibles fòssils i 
elèctrics). 

 Aeri (combustibles fòssils). 
 Marítim (combustibles fòssils). 
 Camions i furgonetes (combustibles fòssils, 

elèctrics i híbrids). 
 Turismes i motocicletes (combustibles fòssils, 

elèctrics i híbrids). 
 Autobusos (combustibles fòssils, elèctrics i 

híbrids). 

Respecte als serveis ferrocarril i metro, aeri i 
marítim, no es considerarà cap millora deguda a 
eficiència energètica a les projeccions de demanda 
per la dificultat d’accés a valors raonablement 

aplicables. Aquesta consideració, en tot cas, 
implicarà situar-nos en el cas més desfavorable i 
quedarem sempre del costat de la seguretat. 

Es considera important, no obstant, considerar 
possibles millores a nivell de tracció elèctrica de 
ferrocarril i metro. Segons estudis consultats, la 
incorporació de sistemes de frenada regenerativa en 
sistemes de tren de tipus metropolità, sota un 
trajecte de 1,4 km amb cap desnivell, permetria 
estalviar fins a un 38% sense considerar pèrdues57. 
En la realitat, no obstant, l’impacte d’aquestes 
(efecte joule, rendiment de les conversions 
energètiques, pèrdues en reòstats, etc.) no 
permetrà assolir aquests valors tan elevats, però en 
tot cas s’obtindrà un estalvi notable en el consum. A 
nivell de metro, s’estima que el potencial d’estalvi 
oscil·la entre el 30% i el 50% de l’energia 
consumida 58 .  A  la  vista  d’aquestes  dades  i  
considerant la possible implantació de nous 
sistemes d’aprofitament d’energia, es considerarà 
per al model de demanda un estalvi associat a 
eficiència energètica del 25% per al període 2011-
2040 (suposant una introducció notable de la 
frenada regenerativa a la tracció elèctrica de l’AMB), 
del 10% entre 2041-2070 i del 10% entre 2071-2100. 

 
Figura 30. Estació de metro de Ciutadella (L4) a Barcelona. 
[Font: http://www.trenscat.cat/, accés 25/11/2014] 

                                                               

57 López, A. et Al. (2013), Aprovechamiento de la energía procedente del 
frenado regenerativo en ferrocarriles metropolitanos. 

58 INGETEAM (2008), Sistemas regenerativos con devolución a la red, 
http://www.ingeteam.com 
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Considerant els vehicles rodats, inclourem tres 
variables moduladores per eficiència en funció de 
les tipologies de mobilitat considerades 
(combustibles fòssils, elèctrica i híbrida). 

Durant el període 1990-2007, la reducció de la 
intensitat energètica final en el sector transport a 
Espanya va ser del 3%59. Considerant el sector 
carretera (turismes, motos i autobusos), al que hi 
afegirem per similitud el servei camions i 
furgonetes, es va produir una reducció de la 
intensitat energètica del 8% conseqüència de les 
millores tecnològiques de vehicles i combustibles60. 
Si estimem que aquesta millora en la intensitat 
energètica dels vehicles per carretera es lineal i 
assimilable al comportament dels vehicles de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, podríem considerar a 
nivell de model una disminució d’intensitat 
energètica aproximada del 0,5% anual. Sota aquesta 
ràtio, establirem una reducció de la demanda de 
combustibles fòssils per als vehicles de carretera del 
15% en cadascun dels horitzons d’estudi. 

Considerant la mobilitat elèctrica dels vehicles 
rodats, la possible millora en eficiència energètica 
dependrà en gran mesura avenços tecnològics en un 
dels elements claus: la bateria 61 . El document 
Diagnosi i Perspectives del Vehicle Elèctric a 
Catalunya indica diferents rendiments en funció del 
tipus de bateria: 

 Plom-àcid: 82,5% 
 NiCd: 72,5 % 
 NiMH: 70,0% 
 Ió Liti: 90,0% 
 NaNiCl: 92,5 % 

                                                               

59 Monzón, A. et Al., Centro de Investigación del Transporte y Consejo 
Superior  de  Cámaras  de  Comercio  (2009),  La  eficiencia  energética  y  
ambiental de los modos de transporte en España. 

60 Ibíd. 40. 

61 Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya 
(CADS), Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya 
(2010), Diagnosi i Perspectives del Vehicle Elèctric a Catalunya. 

Aquest rendiment, juntament amb altres 
paràmetres particulars com la profunditat de 
descàrrega o la descàrrega natural de la bateria amb 
el temps condicionaran de forma notable la 
quantitat d’energia elèctrica consumida pels 
vehicles elèctrics. L’avenç d’una tecnologia de 
bateria respecte a una altra dependrà de diversos 
factors com el preu de la matèria primera, el cost de 
fabricació, la rapidesa de recàrrega, el pes o la mida, 
entre d’altres, podent inclús conviure en el mercat 
diferents tecnologies de bateria. A la vista d’aquests 
factors, estimarem una capacitat de millora en 
l’eficiència energètica del 20 % per cadascun dels 
horitzons d’estudi considerats al model i en 
cadascun dels serveis amb mobilitat elèctrica. 
Aquest  valor  considerarà  no  només  la  millora  en  el  
rendiment del sistema de bateries, sinó també 
avenços en els sistemes de gestió d’energia dels 
vehicles, la incorporació de tecnologies de generació 
renovables que redueixin el consum (per exemple, 
sostres fotovoltaics) o el desenvolupament a nivell 
comercial de tecnologies d’aprofitament energètic 
com els sistemes de frenada regenerativa 
considerats en el sector ferroviari i que ja existeixen 
avui en dia, per exemple, en els vehicles de Fórmula 
1 (Sistema KERS). 

 
Figura 31. Punt de recàrrega al Carrer Llacuna de Barcelona. 
[Font: http://www.bcnsostenible.cat/, accés 25/11/2014] 
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Finalment, per als vehicles híbrids, considerarem a 
nivell de model una reducció del consum per efecte 
de l’eficiència energètica del 15% en els 3 períodes. 
L’existència de diferents tipologies de vehicles 
híbrids (vehicles endollables PHEV, vehicles tipus 
Range Extended REEV i també vehicles de pila de 
combustible FCEV) ens obligarà a establir aquest 
valor intermig que pot no ser vàlid en tots els casos. 
Malgrat tot, escollint aquesta estimació d’estalvi per 
correlació amb la millora potencial considerada en 
vehicles convencionals tipus fòssil, assegurarem que 
l’anàlisi es porti a terme des d’una postura 
conservadora i consideri l’escenari més 
desfavorable. 

SERVEIS 2011-
2040 

2041-
2070 

2071-
2100 

FERROC. I METRO 25% 10% 10% 
AERI 0% 0% 0% 
MARÍTIM 0% 0% 0% 
RODAT ELÈCTRICS 20% 20% 20% 
RODAT C. FÒSSILS 15% 15% 15% 
RODAT HÍBRIDS 15% 15% 15% 

 
Taula 11. Estalvis per eficiència energètica per cada període al 
sector transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 

3.2.4. La demanda 

Un dels factors claus que condicionaran les 
infraestructures energètiques de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona en el futur serà la 
forma en que es produeix la demanda. 

Històricament, la producció energètica s’ha ajustat a 
la forma en que es produïa el consum. Un increment 
notable del grau d’electrificació de la demanda de 
l’AMB envers la resta de formes energètiques, per 
exemple, condicionaria fortament les xarxes de 
transmissió i distribució d’energia elèctrica, que 
haurien de reforçar-se per tal de donar cobertura a 
aquesta major demanda, i provocaria que la resta 
d’infraestructures (gas, hidrocarburs i DH&C) 
quedessin sobredimensionades. El subministrament 
energètic seria sota aquestes circumstàncies, a més, 
molt més sensible a aquells impactes derivats del 
canvi climàtic que afecten especialment les 
infraestructures elèctriques, en qualsevol de les 
seves dimensiones, i per tant la seva incidència 
sobre el subministrament energètic seria major. Els 
efectes del canvi climàtic, alhora, podrien 
condicionar també la forma i la magnitud d’aquesta 
demanda, afavorint la penetració en major o menor 
grau de les diferents formes energètiques 
considerades i incrementant o disminuint la 
demanda energètica de l’AMB. 

És necessari, per tant, estudiar les redistribucions 
dels modes de consum a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona en cadascun dels tres períodes d’estudi, 
de cara a quantificar l’impacte de la demanda i, 
conseqüentment, el canvi climàtic, sobre les 
infraestructures. Aquestes redistribucions són fruit 
d’estimacions de penetració de tecnologia per a 
cadascun dels serveis i en cadascun dels horitzons 
temporals considerats, realitzades en base a la 
informació recopilada en apartats previs i prenent 
en consideració les tendències observades durant 
els darrers anys. 
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ESCENARI DE REFERÈNCIA 

Analitzats els diferents paràmetres per a l’escenari 
de referència, establert l’any 2011, s’han obtingut 
els següents repartiments modals: 

SERVEIS ELECTRICITAT C. FÒSSILS DH&C 

RESIDENCIAL 
CUINA 30,42% 69,58% - 
ELECTRODOMÈSTICS 100,00% - - 
ACS 14,43% 85,54% 0,03% 
IL·LUMINACIÓ 100,00% - - 
CALEFACCIÓ 9,04% 90,89% 0,07% 
REFRIGERACIÓ 100,00% 0,00% 0,00% 
TOTAL RESIDENC. 42,60% 57,37% 0,03% 

TERCIARI 
ACS 40,73% 59,08% 0,19% 
IL·LUMINACIÓ 100,00% - - 
CALEFACCIÓ 48,96% 49,72% 1,32% 
REFRIGERACIÓ 96,74% 0,00% 3,26% 
ALTRES 100,00% 0,00% 0,00% 
TOTAL TERCIARI 78,55% 20,34% 1,12% 

INDUSTRIAL 
INDUSTRIAL 35,46% 64,37% 0,17% 
TOTAL INDUSTRIAL 35,46% 64,37% 0,17% 

TRANSPORT 
FERR. I METRO 80,00% 20,00% - 
AERI - 100,00% - 
MARÍTIM - 100,00% - 
CAM. I FURG. 0,01% 99,99% - 
TURISM. I MOT. 0,10% 99,90% - 
AUTOBUSOS 0,37% 99,63% - 
TOTAL TRANSPORT 0,66% 99,34% - 

TOTAL ENERGIA AMB 
TOTAL AMB 31,60% 68,20% 0,20% 

 
Taula 12. Repartiment modal del consum any de referència 2011. 
[Font: Elaboració pròpia] 

D’acord amb la taula anterior, s’observa clarament 
que el consum energètic a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona és eminentment en forma de 
combustibles fòssils, representant un 68,20% del 
total d’energia final consumida l’any 2011. En 
aquest mateix any, l’electricitat suposava un 31,60% 
del consum, mentre que el DH&C tenia quasi 
anecdòtic amb el 0,20% del consum total d’energia 

final consumida a l’AMB. A nivell sectorial, no 
obstant, aquesta tendència no es manté. El sector 
transport, amb un domini indiscutible dels 
combustibles fòssils sobre altres tecnologies de 
mobilitat elèctriques, i el sector industrial, que 
segueix una proporció semblant a la del total de 
l’AMB, convivien l’any 2011 amb un predomini 
elèctric als sectors terciari (78,55% de consum en 
forma elèctrica, envers el 20,34% de combustibles 
fòssils i l’1,12% de DH&C) i una situació quasi 
d’igualtat al sector residencial, amb un consum 
elèctric del 42,60% envers els 57,37% de la forma 
combustible fòssil i 0,03% del DH&C. 

L’escenari de referència, establert per a l’any 2011, 
no té interès en sí mateix més enllà d’evidenciar un 
clar predomini dels combustibles fòssils en el mix de 
demanda energètica de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. No obstant, la seva importància radica en 
que constitueix el punt de partida per a la projecció 
d’escenaris, a partir d’uns supòsits de redistribució 
de formes energètiques que s’expliquen a 
continuació. 

HORITZÓ 2011 - 2040 

L’horitzó 2011-2040 considera a nivell de model els 
principals canvis en les formes de consum energètic 
dels diferents serveis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, caracteritzant-se principalment per una 
tendència a l’increment de l’electrificació envers els 
combustibles fòssils i un augment de la demanda 
associada als sistemes de DH&C. 

SERVEIS ELECTRICITAT C. FÒSSILS DH&C 

RESIDENCIAL 
CUINA 60% 40% - 
ELECTRODOMÈSTICS 100% - - 
ACS 20% 77% 3% 
IL·LUMINACIÓ 100% - - 
CALEFACCIÓ 20% 77% 3% 
REFRIGERACIÓ 97% 00% 3% 
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SERVEIS ELECTRICITAT C. FÒSSILS DH&C 

TERCIARI 
ACS 40% 57% 3% 
IL·LUMINACIÓ 100% - - 
CALEFACCIÓ 50% 47% 3% 
REFRIGERACIÓ 95% 0% 5% 
ALTRES 100% 0% 0% 

INDUSTRIAL 
INDUSTRIAL 35% 62% 3% 

TRANSPORT 
FERR. I METRO 80% 20% - 
AERI - 100% - 
MARÍTIM - 100% - 
CAM. I FURG. 30% 70% - 
TURISM. I MOT. 30% 70% - 
AUTOBUSOS 30% 70% - 

 
Taula 13. Repartiment modal del consum horitzó 2011-2040. 
[Font: Elaboració pròpia] 

La taula anterior mostra les redistribucions 
energètiques introduïdes al model per a l’horitzó 
2011-2040, indicant en color verd les distribucions 
que han incrementat la seva ràtio, en vermell les 
que l’han disminuït i en negre aquelles que s’han 
mantingut inalterades. Aquests valors no s’han 
introduït de forma aleatòria, sinó que són fruit de la 
valoració del grau de penetració de cada forma 
energètica servei a servei. Aquesta valoració 
incorpora tota la informació de l’anàlisi de les 
variables clima, creixement econòmic i eficiència 
energètica portat a terme en els apartats previs, a 
més de les tendències de redistribució modal 
observades pel territori espanyol i català en els 
darrers anys. Aquests repartiments incorporaran, 
doncs, errors derivats de la metodologia d’anàlisi 
escollida, però en termes generals es considera que 
l’aproximació realitzada és vàlida per a realitzar les 
projeccions de demanda. 

Com a tret general, s’observa una tendència a 
l’electrificació en els diferents serveis, suposició 
establerta en línia amb les previsions de la Comissió 
Europea, que en el seu Energy Roadmap 205062. 
                                                               

62 http://ec.europa.eu/ 

Aquest document, aprovat el 15 de desembre de 
2011, explora els reptes existents en la consecució 
dels objectius de decarbonització (reduir les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle entre un 80% 
i un 95% per sota dels nivells de 1990 a l’any 2050), 
alhora mantenint la seguretat del subministrament i 
la competitivitat. 

 
Figura 32. Increments de l’electrificació sobre la demanda 
energètica final de la UE, horitzó 2050. 
[Font: http://ec.europa.eu/, accés 25/11/2014] 

Les previsions de la Comissió mostren un increment 
del grau d’electrificació de la demana final en els 
diferents països de la Unió Europea (línia taronja del 
gràfic anterior). Aquestes mostren, a més, que 
aquest increment assoleix unes ràtios encara majors 
quan es consideren els escenaris de decarbonització 
(en marró, a la figura anterior). 

A nivell residencial, la cuina veurà incrementat el 
seu share elèctric com a conseqüència de l’augment 
de la penetració dels sistemes de cuina elèctrics per 
inducció i vitroceràmica envers sistemes més 
convencionals basats en gas natural o butà. Els 
electrodomèstics i els sistemes d’enllumenat 
continuaran consumint energia en forma elèctrica, 
per la qual cosa no es veu alterada la seva 
distribució en l’horitzó considerat. Pel que fa als 
sistemes d’ACS, calefacció i refrigeració, s’espera 
una introducció notable dels sistemes de DH&C a les 
llars de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. De les 4 
instal·lacions d’aquest tipus ubicades a l’AMB, tres 
es troben actualment en expansió, destacant 
especialment el potencial de creixement de les 
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xarxes  de  Districlima  i  Ecoenergies  a  la  ciutat  de  
Barcelona i el seu entorn. 

Aquest increment del DH&C en ACS i calefacció es 
produeix en detriment dels sistemes convencionals 
basats en combustibles fòssils i conviurà alhora amb 
un lleuger augment dels sistemes elèctrics com a 
introducció de sistemes eficients de generació 
basats en bombes de calor aire-aigua o similars. A 
nivell de refrigeració, la introducció dels sistemes de 
DH&C disminuirà la ràtio elèctrica del servei. Les 
diferents projeccions de DH&C s’han realitzat a 
partir dels tendencials facilitats pels diferents 
operadors de DH&C que existeixen a l’actualitat a 
l’AMB. Aquests, no obstant, no permeten en alguns 
casos discriminar els serveis als secundaris de les 
instal·lacions (les vivendes) o no s’indiquen per a un 
horitzó temporal tan ample com el considerat. A la 
vista d’aquest fet, s’ha intentat mantenir la 
tendència indicada en la mesura del possible, i es 
considera que els valors establerts a nivell de model 
poden bé reflectir un supòsit vàlid en l’horitzó 
d’estudi considerat. 

A nivell terciari, es considera de nou una 
implantació consolidada del DH&C en els serveis 
d’ACS, calefacció i refrigeració de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. El grau d’electrificació 
en aquest cas augmentaria lleugerament en el cas 
de la calefacció, però disminuiria en refrigeració i 
ACS com efecte d’aquesta consolidació del DH&C a 
nivell terciari. La il·luminació i el servei “altres” 
mantindran el seu mix energètic en aquest horitzó. 

A nivell industrial, es preveu un increment de 
l’energia consumida en forma de DH&C que serà 
responsable d’una disminució dels percentatges 
d’electricitat i combustibles fòssils. La tendència 
considerada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona es 
una tendència que evoluciona cap al sector serveis 
en detriment de la indústria, amb un fort increment 
del sector terciari i la recerca d’una major eficiència 
en els processos industrials. 

Finalment, el sector transport patirà un increment 
notable del grau d’electrificació com a conseqüència 
de la introducció massiva de les tecnologies de 
mobilitat elèctriques i híbrides. A nivell de model, no 
es considerarà cap alteració en el repartiment 
modal del consum als serveis marítim, aeri i 
ferrocarril i metro. Quant a la resta de vehicles 
rodats, es considera una implantació del 40% de 
vehicle elèctric i híbrid sobre el total del parc 
automobilístic de l’AMB l’any 204063. D’aquest 40%, 
es considera a nivell de model un 20% de vehicles 
elèctrics purs i un 20% de vehicles híbrids. 

HORITZÓ 2041 - 2070 

SERVEIS ELECTRICITAT C. FÒSSILS DH&C 

RESIDENCIAL 
CUINA 80% 20% - 
ELECTRODOMÈSTICS 100% - - 
ACS 40% 55% 5% 
IL·LUMINACIÓ 100% - - 
CALEFACCIÓ 40% 55% 5% 
REFRIGERACIÓ 95% 0% 5% 

TERCIARI 
ACS 40% 50% 5% 
IL·LUMINACIÓ 100% - - 
CALEFACCIÓ 50% 45% 5% 
REFRIGERACIÓ 93% 0% 7% 
ALTRES 100% 0% 0% 

INDUSTRIAL 
INDUSTRIAL 35% 60% 5% 

TRANSPORT 
FERR. I METRO 80% 20% - 
AERI - 100% - 
MARÍTIM - 100% - 
CAM. I FURG. 45% 55% - 
TURISM. I MOT. 45% 55% - 
AUTOBUSOS 45% 55% - 

Taula 14. Repartiment modal del consum horitzó 2041-2070. 
[Font: elaboració pròpia] 

 

                                                               

63 Les projeccions de la Unió Europea estableixen un 50% de vehicles 
elèctrics i híbrids per a l’any 2050. 
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La redistribució modal del consum en l’horitzó 2041-
2070 mantindrà la tendència a la electrificació i 
intensificarà la introducció del DH&C en els 
diferents serveis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 

La tecnologia d’inducció assolirà un pes molt 
important i conviurà amb sistemes de vitroceràmica 
d’alta eficiència, que de forma global incrementaran 
el consum elèctric per a cuina a les llars de l’AMB. 
Els electrodomèstics i l’enllumenat continuaran sent 
elèctrics, i es produirà un increment de la ràtio de 
DH&C als serveis d’ACS, calefacció i refrigeració. 
Aquest increment del DH&C conviurà amb un gran 
augment de la demanda elèctrica per ACS i 
calefacció, que suposarà una disminució notable del 
consum de combustibles fòssils en aquests serveis. 

A nivell terciari, un major consum de DH&C 
suposarà un descens del consum de combustibles 
fòssils  i  electricitat  per  ACS,  un  descens  de  
combustibles  fòssils  i  un  augment  de  la  electricitat  
en calefacció i una menor electrificació per 
refrigeració. L’enllumenat continuarà sent elèctric 
en aquest període. 

La tendència a la desindustrialització es mantindrà i 
conviurà amb un augment del DH&C com a mesura 
per incrementar l’eficiència energètica dels 
processos industrials, que assolirà una ràtio del 5%. 

Finalment, es considerarà a nivell de model que els 
serveis ferrocarril i metro, marítim i aeri es 
mantenen inalterats, i que es produeix un major 
accés de la tecnologia elèctrica i híbrida en el sector 
transport.  En  virtut  de  l’anterior,  es  considera  a  
nivell de model un 60% de vehicle elèctric i híbrid 
per a l’any 2070, en una ràtio 50%-50%, i un 40% de 
vehicles fòssils convencionals. 

HORITZÓ 2071 - 2100 

L’horitzó 2070-2100 incorpora certament grau 
d’incertesa molt elevat. Millores tecnològiques 
(només  hem  de  pensar  l’estat  de  l’art  de  la  

tecnologia fa 100 anys al nostre país), canvis 
geopolítics i canvis econòmics poden alterar 
radicalment les prediccions energètiques per aquest 
període. De cara a la introducció de variables en el 
model, es considerarà un escenari fortament 
elèctric, on el pes dels combustibles fòssils és 
notablement inferior a l’actual i on el DH&C ha 
assolit un paper notable, amb l’aparició de noves 
xarxes a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que 
incrementen l’abast energètic de consums de tot 
tipus. 

SERVEIS ELECTRICITAT C. FÒSSILS DH&C 

RESIDENCIAL 
CUINA 95% 5% - 
ELECTRODOMÈSTICS 100% - - 
ACS 60% 30% 10% 
IL·LUMINACIÓ 100% - - 
CALEFACCIÓ 60% 30% 10% 
REFRIGERACIÓ 90% 0% 10% 

TERCIARI 
ACS 60% 30% 10% 
IL·LUMINACIÓ 100% - - 
CALEFACCIÓ 60% 30% 10% 
REFRIGERACIÓ 88% 0% 12% 
ALTRES 100% 0% 0% 

INDUSTRIAL 
INDUSTRIAL 55% 30% 15% 

TRANSPORT 
FERR. I METRO 80% 20% - 
AERI - 100% - 
MARÍTIM - 100% - 
CAM. I FURG. 80% 20% - 
TURISM. I MOT. 80% 20% - 
AUTOBUSOS 80% 20% - 
 
Taula 15. Repartiment modal del consum horitzó 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 

Es considera un sector residencial molt electrificat a 
l’any 2100, amb una forta introducció del DH&C que 
assoleix una ràtio del 10% del consum total 
d’energia final a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
El consum de combustibles fòssils es redueix 
notablement, arribant a xifres anecdòtiques en els 
sistemes de cuina. L’enllumenat i els 
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electrodomèstics, de nou, es consideraran 
purament elèctrics a nivell de model. 

El  sector  terciari  també sofreix  un increment elevat  
de la electrificació i del DH&C, reduint la demanda 
energètica en forma de combustibles fòssils al 30% 
per als serveis d’ACS i calefacció. L’enllumenat i el 
servei “altres” continuen considerant-se elèctrics a 
nivell de model. El sector industrial manté també 
aquesta línia tendencial, amb un increment del 
consum elèctric i del DH&C envers una baixada 
considerable del consum de combustibles fòssils. 

Finalment, el sector transport suposa una 
consolidació total del vehicle elèctric per sobre dels 
vehicles basats en hidrocarburs, incloent-hi els 
híbrids. 

 

3.2.5. El teixit urbà 

La tipologia de les infraestructures i els mecanismes 
econòmic-administratius que es disposa per dotar-
les o actualitzar-les no són les mateixes per a 
diferents teixits urbans. Els impactes que siguem 
capaços d’identificar caldrà contrastar-los amb els 
diferents teixits existents en el territori per valorar-
ne les seves conseqüències. 

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona reconeix 
tres tipologies de teixit: sòl residencial ordenat 
d’acord amb el model de ciutat compacta (nucli 
urbà) , sòl residencial especialitzat de baixa densitat 
(urbanització) i sòl d’activitat industrial64. A tots ells, 
la urbanització inicial del sòl ha de resoldre la 
dotació d’infraestructura elèctrica (condició de 
solar) amb el nivell d’electrificació normatiu en cada 
instant del temps. En canvi, l’evolució en el temps 
de la infraestructura elèctrica és significativament 
diferent per a cada teixit. 

En els teixits residencials les escomeses dels 
diferents subministraments energètics són de 
magnitud similar i es troben uniformement 
distribuïdes a cadascuna de les diferents parcel·les. 
En teixits industrials la dimensió de l’escomesa i la 
tipologia d’aquesta depèn de l’activitat industrial 
que allotgi la parcel·la corresponent. Les obres per 
adequar cadascuna de les xarxes són de 
característiques molt diferents en cadascun dels 
casos. 

Els nuclis urbans tendeixen a densificar-se i renovar-
se o rehabilitar-se degut al seu valor històric, el que 
representa una oportunitat d’actualització de la 
xarxa existint mecanismes que obliguen al promotor 
a fer-hi front. Els canvis de la demanda elèctrica en 
sòls industrials es produeixen indústria a indústria i 
disposar del subministrament elèctric suficient 
resulta de vital importància per l’activitat econòmica 
que es desenvolupa. Veiem que aquests teixits 

                                                               

64 Nel·lo, 2010. 
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tenen capacitat d’adaptació al canvi, no obstant en 
casos de sòls residencials especialitzats de baixa 
densitat es pot presentar un problema per falta de 
mecanismes que facilitin l’actualització de la 
infraestructura elèctrica. 

A la xarxa de gas apliquen criteris similars als de la 
xarxa elèctrica. Pel que fa a les xarxes de 
climatització centralitzada, la titularitat és municipal 
o estan sota un règim de concessió, resultant els 
mecanismes de gestió de la evolució encara per 
determinar. 

3.2.6. El model de generació 

Igual d’important que conèixer quanta o en quina 
forma es consumeix l’energia a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, resulta imprescindible estudiar on es 
produeix aquesta. Nombrosos estudis consideren el 
canvi climàtic i els seus impactes, essent necessari 
ressaltar per la seva rellevància el Pla de 
Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
els seus documents, impulsats per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), els estudis de 
disponibilitat de recursos renovables al territori de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona portats a terme 
per Barcelona Regional (BR) i el Pla d’Autosuficiència 
que està actualment elaborant l’Agència de 
l’Energia de Barcelona (AEB). 

Si bé totes les formes d’energia resulten importants, 
recau dins aquesta consideració sobre l’energia 
elèctrica el paper més important com a principal 
vector modificant de tipologia, amb grans 
possibilitats de tendència cap a la generació 
distribuïda derivada de les diferents tecnologies 
escalables de generació, renovables o no, que 
podrien  formar  part  del  futur  de  l’Àrea  
Metropolitana de Barcelona. 

Dins les tecnologies que podrien condicionar la 
tendència de les xarxes cap a sistemes més 
distribuïts, destaquen dins l’àmbit de la generació 
elèctrica els sistemes de panells fotovoltaics i la 
tecnologia minieòlica, així com altres sistemes que 
malgrat no ser en essència generació també podrien 
condicionar notablement el model com els sistemes 
V2G  (Vehicle to Grid65) i  V2H  (Vehicle to Home66) 
mitjançant vehicles elèctrics, per exemple. 

                                                               

65  VEHICLE  TO  GRID  (V2G):  de  l’anglès,  “del  vehicle  a  la  xarxa”  es  el  
sistema pel qual l’energia elèctrica emmagatzemada a les bateries d’un 
vehicle elèctric o híbrid endollable quan aquest es troba connectat a la 
xarxa i no s’utilitza pel transport. Quan el cotxe requereixi les bateries 
carregades, el sistema invertirà el flux d’energia per tal que el mateix 
estigui llest a l’hora consignada per l’usuari. 

66  VEHICLE  TO  HOME  (V2H):  de  l’anglès,  “del  vehicle  a  casa”,  segueix  la  
mateixa filosofia que el sistema V2G però en comptes d’interactuar amb la 
xarxa elèctrica, els vehicles interactuen amb una xarxa privada domèstica, 
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Per altra banda, dins la generació de fred i calor, els 
sistemes geotèrmics de mitjana i baixa entalpia, les 
xarxes de DH&C (que aprofiten fonts residuals 
provinents de les plantes de valorització de residus 
o instal·lacions de depuració ubicades dins el mateix 
territori de l’AMB, entre altres) o els panells solars 
tèrmics, podrien també jugar un paper decisiu en les 
xarxes del futur incorporant un major pes de la 
generació distribuïda a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 

 
Figura 33. Esquema de principi d’un sistema V2H. 
[Font: International Energy Agency (IEA) 
http://www.iea.org, accés 25/11/2014] 

El model de generació, doncs, és la variable que 
representa la tipologia de les infraestructures 
energètiques dins de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Una generació centralitzada amb grans 
plantes de generació ubicades a les afores de l’AMB 
requerirà unes infraestructures molt més 
jeràrquiques i radials, amb predominança de les 
infraestructures de transport respecte a les de 
distribució, que una generació distribuïda que es 
produeixi dins del mateix àmbit geogràfic de l’AMB, 
que suposarà unes xarxes molt  més capil·lars  i  amb 
fort protagonisme per part de les infraestructures 
de generació. 

                                                                                             

subministrant energia a càrregues crítiques en períodes de baixa generació 
o absorbint excessos d’aquesta per evitar la pèrdua d’energia. 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona es troba 
interconnectada amb el sistema de transmissió 
elèctrica nacional, amb una xarxa constituïda per 
una xarxa de transport amb predomini de les línies 
de 220 kV, de transport secundari, amb molt poca 
presència de línies de transport primàries de 400 kV. 
Els principals nodes de la xarxa de 400 kV a l’entorn 
metropolità són Sentmenat i Rubí i l'única 
subestació de 400 kV situada dins l'àrea 
metropolitana (encara que al límit) és la de Begues. 
A partir d'aquests nodes s'articula una xarxa de 220 
kV, que té com a principal objectiu apropar l'energia 
fins als principals punts de consum, des dels quals ja 
es distribueix a través de la xarxa de mitjana tensió 
(majoritàriament de 25 kV però encara amb molta 
presència d’11 kV a la ciutat de Barcelona i el seu 
entorn). 

 
Figura 34. Principals infraestructures elèctriques a l’AMB. 
[Font: AMB, http://www.amb.cat, accés 25/11/2014] 

Els dos centres de generació principals de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona són: 

 CTCC  del  Port  de  Barcelona,  operada  per  Gas  
Natural  Fenosa  i  formada  pels  grups  Port  
Barcelona 1 (447 MW) i Port Barcelona 2 (445 
MW). 

 CTCC  del  Besòs,  formada  pels  Grups  Besòs  3  
(419,3 MW) i Besòs 5 (873,2 MW), operats per 
ENDESA Generación, i el grup Besòs 4 (406,6 
MW), operat per Gas Natural Fenosa. 
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Existeixen també altres centres de generació amb 
menor  rellevància,  però  que  també  han  de  ser  
considerats (els ECOPARCS, la planta de valorització 
energètica de Sant Adrià de Besòs (PIVR67), l’antic 
dipòsit de la Vall d’en Joan o la central de generació 
d’energies de la Zona Franca). La generació 
fotovoltaica a l’AMB és encara baixa, esperant-se 
pròximament els resultats de l’estudi del potencial 
del recurs fotovoltaic de les cobertes de l’AMB que 
actualment està en la fase final del procés 
d’elaboració i les línies d’evolució que a partir d’ell 
es desenvolupin. 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona no és una illa 
elèctrica aïllada, ja es troba interconnectada amb el 
sistema elèctric català i espanyol. Aquests també 
contribueixen a garantir el subministrament elèctric 
del territori metropolità i per tant han de 
considerar-se en aquest anàlisi. La xarxa elèctrica de 
l’AMB connecta a través de les línies de 400 kV amb 
les centrals nuclears de Vandellós i Ascó i amb les 
centrals hidroelèctriques del Pirineu. 

Des d’Ascó surten vàries línies de 400 kV que 
transporten l’electricitat fins a punts pròxims a 
l’AMB, per a baixar-la de tensió i distribuir-la. Una 
de les línies que surt d’Ascó arriba a la subestació de 
Begues i també a Rubí, i a partir d’aquests punts 
surten vàries línies de 220 kV que distribueixen 
l’energia a altres subestacions. També hi ha una 
segona línia que surt d’Ascó que va a parar a 
Sentmenat i a Can Barba, dos nodes importants per 
a la posterior distribució de l’electricitat a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. De la central Nuclear 
de Vandellós surt una línia que passa per Garraf i 
arriba a Begues i una altre línia que arriba a Rubí. 
Igual que amb les línies que arriben d’Ascó, en 
aquestes subestacions es redueix la tensió per a ser 
distribuïda cap a altres punts de l’AMB. 

Pel que fa a les centrals hidroelèctriques del Pirineu, 
la principal hidroelèctrica que alimenta l’AMB és la 

                                                               

67 Planta Integral de Valorització de Residus 

de Sallent. La línia de transport de 400 kV que surt 
d’aquesta central va a Sentmenat. L’altre 
hidroelèctrica important és la del Pont de Suert, a 
partir de la qual arriba electricitat per una línia de 
220 kV que passa per Pierola i arriba a Rubí. 

 
Figura 35. Principals infraestructures elèctriques a l’AMB. 
[Font: REE, http://www.ree.es, accés 09/12/2014] 

Existeixen també altres centrals de generació 
ubicades al territori català que ajuden, en menor 
mesura, a subministrar energia a l’AMB. Aquestes 
centrals es troben connectades a la xarxa elèctrica 
catalana i abasteixen la demanda elèctrica d’altres 
zones de Catalunya. El sistema elèctric català, 
alhora, també es troba connectat al sistema elèctric 
espanyol, que permet l’intercanvi o l’exportació 
d’energia a la resta del territori nacional. 

La  xarxa  de  transport  de  gas  de  l’AMB,  de  
competència estatal, és planificada i operada per 
ENAGAS, transportista únic a tot l'estat espanyol. 
Està constituïda bàsicament per la planta de 
regasificació del Port de Barcelona i els gasoductes 
que en surten i es connecten a la xarxa general de 
l'Estat i de França. La planta regasificadora del Port 
de Barcelona és de les més importants de tot l'Estat 
i constitueix un node d'entrada de gas natural a la 
Península provinent d’Algèria i Líbia, 
majoritàriament. En els últims anys, s'han dut a 
terme diverses ampliacions per assolir la seva 
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capacitat actual d'emmagatzematge (840.000 m3 de 
GNL), d'emissió (1.950.000 Nm3/h  de  GN)  i  
d'atracament (263.000 m3GNL). La xarxa de 
distribució (d'alta, mitjana i baixa pressió) és 
promoguda, construïda i operada per diversos 
distribuïdors, entre els quals destaca Gas Natural. 

La xarxa de transport i distribució de productes 
petrolífers està construïda i és operada per la 
Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), que 
disposa d'una instal·lació d'emmagatzematge al Port 
de Barcelona de 419.000 m3  de capacitat. A 
Catalunya, la xarxa de transport supera els 343 km 
de longitud, connecta totes les instal·lacions entre si 
i enllaça amb la refineria que opera a Tarragona i la 
resta de la xarxa d'oleoductes estatals. La 
procedència dels hidrocarburs consumits a l’AMB 
depèn dels operadors petrolífers que transporten 
els productes a la instal·lació d’emmagatzematge 
del Port de Barcelona i a la resta de hubs petrolífers 
de l’Estat, quan aquests arribin mitjançant els 
oleoductes provinents de diversos indrets del 
territori espanyol. Addicionalment i essent aquest 
un servei molt específic, CLH Aviació subministra i 
emmagatzema combustibles als aeroports de 
Girona i Barcelona. 

Existeixen a més, 4 sistemes de calor i fred de 
districte a l’AMB: 

 Districlima, que abasteix el districte econòmic 
del 22@ i l’àmbit del Fòrum aprofitant a la 
Central del Fòrum l’energia del vapor generat 
per la Planta de Valorització Energètica de 
Recursos Sòlids Urbans del Besòs per generar 
calor, i fred mitjançant màquines d’absorció. 
Per complementar la generació de fred, també 
disposa de refredadores elèctriques industrials 
(chillers) i un dipòsit d’acumulació d’aigua 
freda amb un estratificador que permet 
emmagatzemar fred durant la nit i alliberar-lo 
durant el dia. A la central de Tànger, disposa 
d’equips de compressió per generació de fred i 
calderes de gas natural. 

 Ecoenergies, que abasteix de calor i fred les 
zones de Barcelona sud i L’Hospitalet 
mitjançant biomassa, electricitat i gas natural. 
Disposa de dues centrals de generació: Zona 
Franca i Marina. Actualment, s’està estudiant 
la possibilitat d’aprofitar el fred residual 
provinent de les instal·lacions de regasificació 
d’ENAGAS ubicades al port de Barcelona, 
incrementant notablement la capacitat de 
subministrament de fred de la xarxa. 

 Molins Energia, que abasteix de calor La Granja 
de Molins de Rei mitjançant calderes de 
biomassa amb recolzament mitjançant 
calderes de gas natural. Inicialment la 
biomassa utilitzada era 100% barreja de pinya i 
clova d’ametlla, encara que recents acords 
amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona han 
permès incorporar un recurs biomàssic de 
major capacitat calorífica format per una 
barreja d’aquestes amb un 70% de pèl·lets nets 
triturats. 

 Parc de l’Alba, a Cerdanyola del Vallès, que 
subministra calor i fred al Sincrotró i als 
equipaments ubicats al Parc de l’Alba mitjançat 
una planta de cogeneració, chillers i un dipòsit 
d’aigua freda. Futures millores de la xarxa 
passen per la incorporació de sistemes de 
generació de calor i fred mitjançant gas de 
síntesi provinent de biomassa local o sistemes 
de fred solar, si bé aquests vindran subjectes a 
l’existència de condicions favorables que 
permetin la seva introducció de forma 
rentable. 

Aquest model energètic actual de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, fortament dependent 
dels combustibles fòssils, obliga a importar més del 
75% de l'energia que consumeix. Aquesta elevada 
dependència, entre les més grans de la Unió 
Europea, juntament amb un increment constant 
dels preus de l’energia en els darrers anys, és un risc 
estratègic per a l’economia de l’AMB. 
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Essent per tant una prioritat de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona assolir un 
subministrament energètic independent, segur, 
sostenible i competitiu, juga un paper clau la millora 
de l’eficiència energètica i l’obtenció d’energia a 
partir de fonts renovables disponibles dins el 
territori  de  l’AMB.  En  aquest  sentit,  l'AMB  està  
desenvolupant en el marc del PSAMB diversos 
estudis per tal de conèixer el potencial de 
desenvolupament de diferents energies renovables 
en el seu territori68. 

El present estudi haurà de considerar al seu anàlisi 
les limitacions del model de generació existent a 
l’AMB, establint quines vulnerabilitats se’n 
desprenen i quines línies s’han de seguir per tal 
d’evitar problemes en el subministrament com a 
conseqüència dels fenòmens originats pel canvi 
climàtic en els propers anys. 

                                                               

68  http://www.amb.cat/web/medi-ambient/sostenibilitat/pla-de-
sostenibilitat/estudis-sostenibilitat 

3.3. FACTORS DE RISC 

L’estudi de vulnerabilitat de les infraestructures 
energètiques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
ha d’incorporar també una sèrie d’impactes 
relacionats directament amb el canvi climàtic que, 
malgrat no tenir una incidència sobre la 
determinació de la demanda energètica, sí tenen un 
impacte clar sobre les infraestructures. 

3.3.1. Inundabilitat 

La variació de la precipitació comportarà que hi 
hagin episodis de precipitacions abundants i 
concentrades que conviuran amb períodes de 
sequera caracteritzats per pluges molt escasses. La 
inundabilitat és un fenomen natural en la qual una 
zona queda coberta d’aigua degut a una aportació 
de quantitat d’aigua molt gran i inesperada i que el 
sistema  de  drenatge  del  territori  no  és  capaç  
d’assimilar. Aquest fenomen està essent cada 
vegada més habitual en els darrers anys degut als 
efectes del canvi climàtic i a la pressió de l’activitat 
humana. Cal diferenciar els tipus d’inundacions que 
hi pot haver: 

- Inundacions fruit del desbordament d’un riu. 
- Inundacions per falta de capacitat de drenatge 

en zones urbanes de la precipitació. 
- Inundacions per temporals marítims. 
- Inundacions causades pel col·lapse o averia de 

les infraestructures. 
- Inundacions associades a moviments de 

vessants. 

L’AMB concentra dins del seu territori els trams 
finals dels rius Besòs i el Llobregat, per la qual cosa 
és necessari considerar amb especial atenció els 
episodis d’inundació associats a crescudes 
inesperades del seu cabal. També, moltes de les 
seves ciutats tenen un alt grau de pavimentació i un 
sistema de clavegueram pel drenatge de l’aigua. En 
ciutats molt pavimentades com Barcelona, Badalona 
o l’Hospitalet, les inundacions per falta de drenatge 
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de l’aigua són freqüents en episodis de pluges 
abundants. 

 
Figura 36. Estació de metro de Bogatell inundada per fortes 
pluges (Barcelona). 
[Font: http://www.rtve.es, accés 17/11/2014] 

Totes aquestes probabilitats d’inundacions podrien 
tenir un impacte directe sobre les infraestructures i 
centres de generació, control o comandament que 
es trobin a les zones més pròximes a la costa, rius o, 
fins i tot, les que es trobin enmig de la ciutat, 
provocant la necessitat de modificar l’actual traçat o 
ubicació de les mateixes o de preveure mesures de 
protecció per evitar episodis d’inundacions o altres 
alteracions físiques de l’entorn que puguin afectar 
directament el seu bon funcionament. 

3.3.2. Variació de la precipitació 

D’altra banda, la variació de precipitació comportarà 
que els mesos de sequera s’allarguin, alterant el 
cicle hidrològic de l’aigua, augmentant el risc 
d’incendi i causant una reducció de la disponibilitat 
d’aigua. Es considera que per l’any 2027 hi hagi una 
reducció mitjana de les aportacions de cabal als rius 
que pot arribar a un 5%. A més curt termini (2020-
2040) podria esperar-se una reducció d’entre el 6% i 
el 14 %, però a llarg termini aquesta reducció podria 
arribar a ser entre el 16% i el 34 %. 

Estudis fets per l’Agència Catalana de l’Aigua 
mostren una reducció de la precipitació, un 
augment de la temperatura i un increment de 
l’evapotranspiració que seran responsables d’una 
reducció del cabal del riu Llobregat pel 2070 del        
-35% als escenaris més desfavorables. Menor cabal 
d’aigua no només implica una major problemàtica 
en el subministrament d’aigua als habitants de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, sinó també una 
reducció en la capacitat de generació elèctrica 
d’origen hidràulic. 
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3.3.3. Augment de la temperatura 

Com ja s’ha indicat en apartats previs, les variacions 
de temperatura incideixen directament sobre la 
demanda energètica de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. No obstant, existeixen altres fenòmens 
relacionats directament amb aquestes variacions 
que  poden  afectar  de  forma  important  a  les  
infraestructures energètiques. Majors temperatures 
impliquen un augment dels estressos mecànics a les 
infraestructures de transport d’energia, juntament 
amb la disminució del rendiment de certs processos. 
Episodis de dilatacions i contraccions en canonades i 
infraestructures de transport d’electricitat, 
increments en els fenòmens de degradació dels 
materials de construcció o disminucions en el 
rendiment de processos de transformació d’energia 
elèctrica o química derivats d’una menor capacitat 
de refrigeració dels equips en són alguns d’ells. 

 
Figura 37. Efecte mirall sobre el paviment d’una carretera per 
efecte de la refracció. 
[Font: http://www.circulaseguro.com, accés 17/11/2014] 

Així mateix, majors temperatures també impliquen 
un major risc d’incendi. Infraestructures i edificis 

claus en el sistema energètic de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona poden veure’s afectats 
per focs forestals cada cop més freqüents i intensos, 
obligant a replantejar els planejaments energètics 
futurs, els sistemes de prevenció d’incendi en 
aquells punts més crítics, o fins i tot, a modificar el 
traçat i ubicació d’aquelles infraestructures més 
crítiques existents en zones d’alt perill d’incendi. 

A més a més, un augment de temperatura global 
també afecta a la temperatura del mar. Un augment 
de la temperatura del mar sumada a una reducció 
de les precipitacions, pot ser responsable de 
modificacions en el comportament del nivell freàtic 
als municipis costaners de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Aquest augment de temperatura també 
podria comportar una disminució del rendiment 
dels sistemes que utilitzen aquesta aigua per a 
processos de refrigeració. Així doncs, si l’aigua 
augmenta de temperatura podria arribar el cas de 
que la refrigeració contra el mar no resulti 
avantatjosa respecte altres sistemes més costosos o 
amb un major impacte ambiental. 

Segons informació de Barcelona Cicle de l’Aigua S.A. 
(CLABSA), des de fa un anys s’ha experimentat un 
augment del nivell freàtic de les aigües subterrànies 
de Barcelona, produint petites inundacions en 
soterranis i xarxes de servei. Varis municipis de 
l’àrea metropolitana utilitzen l’aigua freàtica per a 
usos com netejar els carrers o per regar els parcs i 
jardins, ja que per aquests usos no es necessita una 
qualitat de l’aigua tan elevada. En la darrera dècada 
aquest consum ha anat augmentant, com es pot 
observar en la següent taula: 

 

MUNICIPIS 2006 2008 2009 2010 
BADALONA 8,6 29,8 51,3 49,8 
BARCELONA 712,4 1.007 1.020,1 1.046,3 

SANT CUGAT DEL VALLÈS 14,6 15,1 31,9 32,2 
SANT ADRIÀ DEL BESÒS 191,5 217,3 217,3 179,6 

SANT JUST DESVERN 9,1 8,4 9,7 3,1 
SANTA COLOMA DE G. 200,9 210 220 230 

Taula 16. Evolució del consum d’aigua freàtica[m3/any] per a usos no potables a diferents municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
[Font: http://www.dadesambientals.cat/, accés 18/11/2014] 
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3.3.4. Augment del nivell del mar 

A causa de l’augment de temperatura global del 
planeta i la conseqüent fosa del gel dels pols es 
preveu una pujada global del nivell del mar. 
Respecte l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
aquesta es troba en una zona costanera baixa i per 
tan està subjecta a un grau lent de subsidència 
tectònica que accentuarà més la pujada del nivell 
del mar i conseqüentment els temporals marítims 
tindran més conseqüències greus, així doncs, a la 
possible inundació per causa de precipitacions 
abundants i concentrades se li suma la possible 
inundació per augment del nivell del mar. Aquest 
fenomen també podria ser responsable d’un 
agreujament dels temporals als municipis costaners 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 
Figura 38. Acceleració de la fusió del gel dels pols com efecte de 
l’augment de la temperatura degut al canvi climàtic. 
[Font: http://www.ecologismo.com, accés 17/11/2014] 

Totes les infraestructures energètiques que es 
trobin en zones costaneres poden arribar a patir 
inundacions causades per l’augment del nivell del 
mar,  a  més  d’incrementar-se  els  ritmes  de  
degradació d’aquestes degut que els materials dels 
quals n’estan fetes no siguin resistents a la salinitat 
del mar. 

3.3.5. Sequeres i risc d’incendi 

Com s’ha comentat abans, l’augment de 
temperatura sumat a la reducció de precipitacions 
conduirà a períodes llargs de sequera i un 
conseqüent augment del risc d’incendis. L’Àrea 
Metropolitana de Barcelona té vàries masses 
forestals dins el seu territori susceptibles de ser un 
potencial focus generador d’incendis (destaquen 
principalment les zones de Collserola, El Garraf, les 
Muntanyes de l’Ordal i la Serralada de la Marina). 

En aquestes, a més, s’hi ubiquen infraestructures 
energètiques tals com subestacions elèctriques, 
xarxes de transport d’energia elèctrica, gasoductes 
o estacions de regulació i mesura, d’entre altres, 
que podrien veure’s afectades en cas d’incendi i ser 
responsables de problemes en el subministrament 
d’energia als habitants de l’AMB. 

 
Figura 39. Efectes de l’incendi a Collserola de l’any 2013, on es 
van cremar. 
[Font: http://www.324.cat/, accés 17/11/2014] 
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3.3.6. Variació de la velocitat del 
vent 

Igual que en el cas anterior, vents cada cop menys 
abundants implicaran necessàriament una menor 
generació elèctrica d’origen eòlic per al consum de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Així mateix, una 
major freqüència en els episodis de forts vents 
podria suposar greus impactes en infraestructures 
energètiques claus com les línies de transport 
d’energia elèctrica, que hauran d’adaptar-se a 
aquests fenòmens. 

 
Figura 40. Caiguda d’una torre elèctrica d’Alta Tensió a Girona 
per efecte dels temporals (2010). 
[Font: http://www.aragirona.cat/, accés 17/11/2014] 
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4. DESCRIPCIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES 
ENERGÈTIQUES DE L’AMB 
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Per establir l’escenari actual infraestructural que ha 
de servir de punt de partida per a la posterior 
anàlisi, s’ha contactat amb les diferents entitats, 
companyies de serveis i operadors relacionats amb 
els diferents sistemes, infraestructures i xarxes 
energètiques de l’entorn metropolità. Així mateix, 
s’han utilitzat els diferents recursos i dades d’accés 
oberts disponibles a les bases de dades dels 
diferents organismes públics que hi són partícips. 

Les infraestructures energètiques de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona es divideixen 
principalment en quatre grups: infraestructures 
elèctriques, infraestructures gasistes, 
infraestructures d’hidrocarburs i infraestructures de 
DH&C. 

INFRAESTRUCTURES ELÈCTRIQUES 

Les infraestructures elèctriques considerades per 
l’alimentació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
inclouen totes les línies de transport i distribució 
d’energia elèctrica, les subestacions i les centrals de 
generació. 

La infraestructura elèctrica de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona es caracteritza per una xarxa enfocada 
principalment a abastir la gran zona urbanitzada de 
les ciutats de Barcelona, Hospitalet, Badalona i Sant 
Adrià, que constitueixen uns focus de consum de 
gran  magnitud.  La  xarxa  elèctrica  de  l’AMB  és  una  
xarxa força mallada i jerarquitzada on la majoria de 
línies d’alta tensió finalitzen en subestacions 
properes als nuclis urbans a partir de les quals la 
tensió de la línia es redueix a nivell de distribució. La 
majoria de les línies són aèries, exceptuant els trams 
que discorren pels centres de les ciutats, els tram 
que  abasteix  la  zona  de  l’aeroport  i  el  tram  que  
connecta la subestació de Badalona amb la de 
Canyet, on les línies estan soterrades. 

Les xarxes elèctriques de transport de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona estan connectades a les 
centrals nuclears de Tarragona, les centrals 
hidroelèctriques dels Pirineus i la xarxa de la resta 

de l’estat. Aquesta connexió amb la xarxa de l’estat 
permet fer front a moments pic en què la demanda 
supera la generació endògena, així com també 
evacuar l’energia excedent en hores vall. De 
l’energia que es consumeix a l’àrea metropolitana 
un  59%  es  produeix  fora  del  territori  de  l’AMB  i  la  
resta, un 41%, és producció pròpia a partir de, 
principalment, les centrals tèrmiques ubicades a la 
zona costanera de Barcelona: les centrals Port 1 i 2, i 
les centrals del Besòs 3, 4 i 5. Existeixen també 
altres centres de generació elèctrica amb menor 
rellevància a l’AMB, essent els més destacats els 
ECOPARCS, la planta de valorització energètica de 
Sant  Adrià  de  Besòs,  l’antic  dipòsit  de  la  Vall  d’en  
Joan o la central de generació d’energies de la Zona 
Franca. 

La xarxa elèctrica d’alta tensió a l’AMB és 
principalment del tipus 220 kV amb la doble funció 
de transportar i distribuir l’electricitat cap als punts 
de consum. També existeixen línies de 66 kV, 110 
kV, 132 kV i 400 kV, essent aquesta última de poca 
presència al territori metropolità. 

De les dues línies de 66 kV existents, una discorre 
per Sant Just i Sant Joan Despí i arriba a Rubí i Palau; 
l’altra connecta el Besòs, Torre Baró i Santa Coloma. 
La línia de 132 kV prové de la zona del Maresme i 
finalitza a la subestació de Santa Coloma. Trobem 
principalment dos tipologies de línies de 400 kV a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona: circuit simple i 
doble circuit. Una primera línia de doble circuit 
provinent de la central nuclear de Vandellós, va a la 
subestació de Begues, on es disminueix la tensió per 
distribuir l’energia elèctrica. Una altra línia de 400 
kV, de circuit simple, arriba a la subestació de Rubí 
provinent de Maials i de Pierola, i a partir d’aquesta 
subestació surten vàries línies de distribució que 
porten l’energia a la major part dels municipis de 
l’AMB. 

Les subestacions de Rubí i Can Jardí, tot i trobar-se 
fora del territori que estrictament es considera Àrea 
Metropolitana de Barcelona, són molts importants 
ja que a elles hi arriben i des d’elles parteixen 
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moltes  xarxes  que  connecten  amb  altres  
subestacions de l’AMB. Altres subestacions o nodes 
importants en la xarxa elèctrica de l’AMB o al 
voltant d’aquesta són Sentmenat, Pierola, Begues i 
Can Barba. A la subestació de Can Barba hi arriba 
una altra línia de 400 kV provinent de la subestació 
de  Sentmenat,  a  la  qual  hi  arriben  moltes  línies  de  
400 kV que transporten l’electricitat produïda a la 
central nuclear d’Ascó o a la central hidroelèctrica 
de Sallent. Les subestacions de Can Barba i 
Sentmenat són també molt importants per a 
l’abastiment de l’AMB, tot i que es troben fora del 
territori que es considera àrea metropolitana. 
L’AMB disposa d’una xarxa de mitja tensió 
d’aproximadament un miler de línies que 
conjuntament suposen quasi 4.000 km de xarxa, 
amb uns 7.600 centres de transformació i una 
potència instal·lada total de l’ordre de 5.688 MVA69. 

 
Figura 41. Diferents subestacions elèctriques de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
(A DALT) Jardins sobre la subestació de l’Eixample a Barcelona. 
(A BAIX) Pati d’AT de la subestació de Sant Andreu de la Barca. 
 [Font: http://www.btv.cat/, accés 17/11/2014] 

                                                               

69 Ajuntament de Barcelona, http://w110.bcn.cat 

Respecte a les subestacions, l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona concentra quasi 50 edificacions de 
serveis tècnics elèctrics que s’encarreguen de baixar 
la tensió de la línia per a la distribució de 
l’electricitat cap als centres de transformació i a les 
escomeses dels edificis. Podem trobar subestacions 
soterrades, normalment aquelles que estan 
ubicades al mig de nuclis urbans, com la subestació 
de l’Eixample, o subestacions en edificis sobre 
rasant. Aquestes darreres poden ser no compactes, 
com per exemple la subestació de Sant Andreu o 
Santa Coloma, o compactes, com per exemple la 
subestació de Maragall o Codonyer. També trobem 
subestacions ubicades a prop dels rius com la 
subestació del Prat o la de l’Hospitalet de Llobregat 
o  al  mig  de  zones  forestals  com  la  subestació  de  
Santa Creu d’Olorda o la de Begues. 

INFRAESTRUCTURES GASISTES 

Les infraestructures de gas de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona inclouen la planta de regasificació 
situada al Port de Barcelona, pertanyent a la 
companyia ENAGAS, la xarxa de gasoductes que el 
distribueixen i el transporten i la xarxa de gas 
natural de la companyia Gas Natural Fenosa. Per a 
garantir el subministrament, les xarxes estan 
interconnectades entre sí i tenen diversos punts 
d’injecció. A l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
s’ubica el Sea-line, un gasoducte pertanyent a la 
companyia ENAGAS que discorre sota el mar davant 
la  costa  de  Barcelona  i  que  uneix  els  2  gasoductes  
Barcelona-València-Vascongadas (desdoblats des de 
l’any 2010) que segueixen el riu Llobregat i que 
acaben al Port de Barcelona, amb el gasoducte que 
comença al final del riu Besòs i també segueix el 
traçat del riu cap amunt per alimentar, bàsicament, 
les centrals de cicle combinat. Hi ha un altre 
gasoducte de transport important que passa per 
darrera de la Serralada de Collserola. D’aquesta 
manera, el circuit queda tancat i envolta Barcelona i 
algun nucli urbà de les seves rodalies. 

Pràcticament la totalitat dels municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona es troben gasificats en 
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menor o major mesura. Segons el grau de 
capil·laritat de la xarxa i el tipus de client servit, el 
gas es transporta a una pressió o a una altra. Així 
doncs, si el subministrament és el mercat industrial 
la  pressió  d’escomesa  es  trobarà  entre  els  16  bar  i  
els  67  bar,  tot  i  que  hi  ha  alguna  excepció  en  
polígons del sector terciari que on es subministra 
gas a  una pressió de 4 bar.  Si  pel  contrari  el  gas  va 
destinat a l’ús domèstic o comercial, el 
subministrament es realitza a 4 bar o 0,4 bar en 
funció de les característiques del nucli on aquestes 
activitats s’ubiquen. Aquesta pressió de 0,4 bar es 
manté  a  xarxes  de  major  antiguitat  si  bé  la  
tendència actual és subministrar a 4 bar de pressió i 
realitzar la conversió a l’escomesa de cada edifici. 

La  xarxa  de  distribució  de  gas  de  l’Àrea  
Metropolitana de Barcelona està molt mallada. Els 
gasoductes segueixen l’estructura dels carrers dels 
diferents municipis de l’AMB i tots estan soterrats. 
La xarxa d’alta pressió de Gas Natural alimenta el 
port de Barcelona i arriba fins a l’aeroport i fins als 
municipis del sud de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. També segueix el riu Llobregat cap 
amunt i abasteix els municipis del voltant. A la ciutat 
de Barcelona té dues ramificacions, una que va per 
la part de dalt de la ciutat i l’altre que discorre a 
prop de la costa. Aquesta última segueix cap als 
municipis del Maresme, mentre que l’altre tram 
segueix el riu Besòs cap amunt i abasteix els 
municipis del voltant com Santa Coloma de 
Gramenet. 

INFRAESTRUCTURES D’HIDROCARBURS 

Les infraestructures d’hidrocarburs de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona estan operades per la 
Companyia Logística d’Hidrocarburs (CLH), la qual 
s’encarrega principalment de benzines, gasoils, 
fueloils i carburant d’aviació. La xarxa de oleoductes 
connecta l’AMB amb 8 refineries que hi ha a 
Espanya a través de l’oleoducte que segueix el 
recorregut del riu Llobregat i arriba a la zona del 
port de Barcelona, on hi ha una instal·lació de 
recepció i distribució. L’altra tram passa per darrera 

la Serralada de Collserola i continua cap a Girona. 
Els oleoductes es fan servir tant per a abastir el 
sistema d’emmagatzematge que té la companyia al 
Port, com per subministrar hidrocarburs als 
consumidors. Per a aquesta última finalitat, té un 
pes molt important el transport mitjançant camions 
cisterna o vaixells, així com infraestructures 
específiques per aplicacions determinades com 
l’oleoducte emprat per fer arribar el carburant 
d’aviació a l’aeroport que es troba directament 
connectat al port. 

 
Figura 42. Tancs d’emmagatzematge d’hidrocarburs al Moll de 
l’Energia del Port de Barcelona. 
[Font: http://www.portdebarcelona.cat/, accés 17/11/2014] 

És necessari mencionar que el Moll de l’Energia del 
Port de Barcelona, que concentra les 
infraestructures d’hidrocarburs propietat de CLH i 
altres equipaments com els sistemes 
d’emmagatzematge de la companyia Joint Venture 
Meroil-Litasco, d’entre altres, és una de les majors 
terminals petrolíferes del Mediterrani, gestionant 
gran  part  del  tràfic  petrolífer  que  arriba  al  Port  de  
Barcelona. 

INFRAESTRUCTURES DH&C 

Les xarxes de climatització i refrigeració de districte 
(coneguda habitualment pel seu acrònic en anglès 
DH&C, District Heating and Cooling) de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona permeten optimitzar 
l’energia utilitzada per a aquesta finalitat, aprofitant 
l’energia de diverses fonts per generar i distribuir 
aigua calenta i aigua freda de forma eficient. A 
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l’Àrea Metropolitana de Barcelona trobem 
actualment 4 infraestructures en funcionament. 

 
Figura 43. Obres d’estesa de la xarxa Districlima a Barcelona  
[Font: http://w110.bcn.cat, http://www.ecoenergies.cat, accés 
17/11/2014] 

La  xarxa  del  llevant  de  Barcelona,  la  del  22@  i  
Fòrum70 aprofita l’energia del vapor que s’allibera 
en la Planta de valorització energètica del Besòs per 
a generar calor, i fred mitjançant màquines 
d’absorció. Per complementar aquesta generació de 
fred, la xarxa també disposa de refredadores 
elèctriques industrials (chillers) que són refrigerades 
amb l’aigua del mar. El sistema també compta amb 
un dipòsit d’acumulació d’aigua freda amb una 
capacitat de 5.000 m3 i que està situat la central del 
Fòrum. De moment aquesta xarxa té 13 km a la zona 
entre el Besòs i el barri de Sant Martí de Barcelona 
(22@), però està previst que es vagi ampliant dins 
aquesta zona i eventualment arribi a donar servei a 
altres àmbits com per exemple La Sagrera. 

A la zona de ponent de la ciutat, al costat del port 
de Barcelona, trobem la companyia Ecoenergies que 
subministra calor i fred als consumidors dels 
voltants mitjançant biomassa, electricitat i gas 
natural. Aquesta xarxa disposa de dues centrals de 
generació: Zona Franca i Marina, i preveu donar 
servei a equipaments residencials, terciaris i 
consumidors de fred industrial. La xarxa 
d’Econergies es  troba  en  una  zona  en  procés  de  
transformació amb gran potencial per aquest tipus 

                                                               

70 Dues concessions, una de l’Ajuntament de Barcelona i l’altra del 
Consorci del Besòs. 

d’instal·lacions, essent les possibilitats de 
creixement molt favorables. Addicionalment, s’està 
considerant la possibilitat d’aprofitament del fred 
residual provinent de les instal·lacions de 
regasificació ubicades al port de Barcelona, 
incrementant notablement la capacitat de 
subministrament de fred de la xarxa. 

A Molins de Rei, la xarxa de DH&C de Molins Energia 
produeix únicament calor destinat a consums del 
tipus residencial a la zona de La Granja de Molins de 
Rei. Actualment subministra calor a 637 llars, una 
escola, un CAP i un centre mèdic mitjançant 2 
calderes de biomassa amb un recolzament 
d’emergència mitjançant 2 calderes de gas natural. 
La xarxa de Molins Energia disposa actualment d’un 
traçat de xarxa d’aproximadament 3 km, amb un 
potencial de creixement limitat. 

Finalment, el DH&C del Parc de l’Alba, a Cerdanyola 
del Vallès, proporciona fred i calor al Sincrotró de 
l’Alba i als equipaments ubicats als voltants del 
mateix. Aquesta instal·lació disposa actualment de 
4,48 km de xarxa de calor i  4,7 km de xarxa de fred 
que cobreixen una superfície total climatitzada de 
43.000 m2. Subministra energia al Sincrotró, un 
edifici d’oficines i un centre de processament de 
dades (CPD), si bé aquest últim no té demanda a dia 
d’avui. A nivell de generació, compta amb 1 planta 
de cogeneració, chillers i un dipòsit d’aigua freda 
que complementa el funcionament del sistema de 
cogeneració. Durant la resta del temps, el fred es 
subministra a partir del dipòsit i dels Chillers. El Parc 
de l’Alba preveu un escenari final amb una xarxa de 
traça 8 km on s’hi connectarien tots els edificis d’ús 
no residencial existents als voltants o que pogueren 
desenvolupar-se en un futur. Així mateix, es preveu 
l’eventual incorporació de millores com la generació 
mitjançant gas de síntesi provinent de biomassa o 
fred solar si les condicions són favorables. 
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5.1. ESCENARI DE REFERÈNCIA 

Fins aquest punt, s’ha explicat la metodologia 
proposada per a l’anàlisi dels escenaris de demanda 
energètica a l’AMB als tres horitzons d’estudi. A 
més, s’han tractat les diferents variables integrades 
en aquesta metodologia, justificant els paràmetres 
escollits  en  base  a  fonts  de  reconegut  prestigi  i  
estimacions justificades en base a criteris tècnics, 
socioeconòmics i tecnològics. 

El canvi climàtic és una d’aquestes variables, i igual 
que la resta, tindrà incidència sobre la forma i la 
quantitat de demanda energètica de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per als propers anys. 
Quantificar com i en quina magnitud modula el 
canvi climàtic la demanda, així com el pes dels seus 
efectes en comparació amb la resta de variables del 
model, permetrà determinar la seva criticitat per tal 
de discernir si són necessàries línies d’actuació 
concretes de cara a adaptar-nos o minimitzar els 
seus efectes, o si bé les infraestructures 
energètiques de l’AMB podran absorbir de forma 
natural aquests canvis en la demanda originats pel 
canvi climàtic i l’atenció ha de ser centrada en altres 
factors. 

Generar uns escenaris de demanda per a tres 
períodes concrets (2040, 2070 i 2100) passa, 
necessàriament, per definir un escenari d’origen, un 
punt de partida a partir del qual aplicar la 
metodologia i obtenir unes estimacions 
suficientment ajustades com per analitzar els 
impactes sobre les infraestructures energètiques de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Caracteritzem, 
doncs, aquest escenari de referència. 

Com ja s’ha avançat en apartats previs d’aquest 
document (3.1), l’any de referència escollit per a la 
generació dels diferents escenaris de demanda és el 
2011. Aquest any s’ha escollit per considerar-se 
suficientment proper a la data actual i, sobretot, 
perquè disposa de dades energètiques suficients per 
a  portar  a  terme l’anàlisi.  Cal  esmentar,  a  més,  que 
aquest any ja incorpora en les seves dades de 

referència els efectes de la crisi econòmica mundial, 
per  la  qual  cosa  es  reafirma  com  un  valor  
suficientment representatiu de l‘escenari energètic 
actual de l’AMB. 

Considerant les variables generals, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona té l’any 2011 una 
població de 3.226.944 habitants que viuen en un 
total de 1.291.831 habitatges familiars principals71. 
A nivell de model, no es consideraran els habitatges 
secundaris i buits ja que incorporen comportaments 
energètics molt diferents que podrien distorsionar 
l’anàlisi. Els habitatges buits presentaran un consum 
quasi nul i, malgrat que els secundaris puguin 
presentar demanda energètica en els períodes de 
vacances o en moments determinats al llarg de 
l’any, el seu reduït pes sobre el total de llars (no 
arriben al 4%) permet realitzar aquesta simplificació 
sense impactes representatius a nivell de model. La 
superfície construïda de terciari i industrial per 
aquest any de referència s’ha estimat a partir de les 
dades del cadastre facilitades per Barcelona 
Regional. Alternativament, el parc automobilístic de 
l’any 2011 s’ha obtingut a partir de dades de 
l’Idescat72. 

Si bé trobar dades energètiques a nivell de 
Catalunya no és complicat gràcies al treball 
d’institucions com l’Institut Català de l’Energia o 
l’AMB, entre d’altres, trobar registres energètics 
regionalitzats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
no és fàcil. En conseqüència, el consum energètic de 
cadascun dels serveis i en cadascun dels sectors 
considerats a l’AMB s’ha obtingut de fonts diverses. 

En primer lloc, en relació al consum elèctric dels 
serveis plantejats al sector residencial de l’AMB, 
s’ha partit de les dades de consum per llar a la zona 
climàtica mediterrània indicades per l’IDAE en el seu 
projecte SECH-SPAHOUSEC, extrapolant-les al 
nombre de llars de l’Àrea Metropolitana de 

                                                               

71 Anuari Estadístic de la Generalitat. Any 2011.  

72 http://www.idescat.cat 
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Barcelona abans esmentat, i calibrat i afinat d’acord 
a les dades indicades pel PSAMB. A nivell industrial i 
terciari, s’han establert uns consums a partir de 
dades històriques i fonts de reconegut prestigi. La 
mobilitat elèctrica, anecdòtica durant el 2011 a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’ha estimat a 
partir del consum mig dels vehicles elèctrics i dades 
de mobilitat indicades a la web de l’AMB. 

El consum de combustibles fòssils al sector 
residencial s’ha obtingut a partir de la desagregació 
de fonts energètiques elaborada per l’IDAE i les 
dades de consums indicades al Pla de Sostenibilitat 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB) per a 
l’any 2011. La informació relativa al consum de 
combustibles fòssils als sectors terciari, industrial i 
transport a l’AMB també s’han considerat en base a 
les dades indicades pel PSAMB. És necessari 
esmentar que el consum de gas natural subjecte a 
secret estadístic no s’ha considerat a nivell de 
model, ja que aquest només representa el 0,39% del 
consum final a l’AMB. 

Finalment, l’escenari de demanda de DH&C per a 
l’any de referència 2011 s’ha incorporat en base a la 
informació facilitada pels gestors dels sistemes 
existents (Districlima, Ecoenergies, Molins Energia i 
Parc de l’Alba). 

ENERGIA ELÈCTRICA %  
Residencial 4.376,8 GWh 9,08% 

Terciari 7.008,9 GWh 14,54% 

Industrial 3.701,8 GWh 7,68% 

Transport 122,9 GWh 0,26% 
TOTAL 15.210,4 GWh 31,55% 

COMBUSTIBLES FÒSSILS % 
Residencial 5.893,9 GWh 12,23% 

Terciari 1.814,9 GWh 3,76% 

Industrial 6.720,6 GWh 13,94% 

Transport 18.446,1 GWh 38,26% 
TOTAL 32.875,5 GWh 68,20% 

DISTRICT HEATING AND COOLING % 
Residencial 3,0 GWh 0,01% 

Terciari 99,6 GWh 0,21% 

Industrial 17,8 GWh 0,04% 

Transport - - 
TOTAL 120,4 GWh 0,25% 
 
Taula 17. Consums energètics per sector i font a l’any de 
referència 2011. 
[Font: Elaboració pròpia] 

La figura següent mostra el repartiment modal del 
consum energètic de l’AMB per a l’any de 
referència. Els combustibles fòssils tenen un 
protagonisme molt clar sobre la resta de formes 
energètiques, representant el 68,20% de l’energia 
final consumida al 2011 quantificada en 32.875,5 
GWh. L’energia elèctrica, amb un total de 15.210,4 
GWh, representa el 31,55% de l’energia final 
consumida. Finalment, el DH&C té poca rellevància 
sobre el mix total, amb un consum total de 120,4 
GWh que representa el 0,25% del total d’energia 
final. 
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Figura 44. Repartiment per sectors del consum de les formes energètiques. Any de referència 2011. 

[Font: Elaboració pròpia] 

El repartiment energètic per serveis l’any 2011 ve 
donat per la taula següent: 

SERVEI ENERGIA FINAL % 
SECTOR RESIDENCIAL 21,31% 

Cuina 976,9 GWh 9,51% 

Electrodomèstics 2.682,1 GWh 26,11% 
ACS 2.814,2 GWh 27,39% 

Il·luminació 594,4 GWh 5,79% 

Calefacció 3.088,4 GWh 30,06% 

Refrigeració 117,7 GWh 1,15% 

TOTAL 10.273,6 GWh 100% 
SECTOR TERCIARI 18,51% 

ACS 921,6 GWh 10,33% 

Il·luminació 3.395,7 GWh 38,05% 

Calefacció 2.555,2 GWh 28,64% 

Refrigeració 1.963,0 GWh 22,00% 

Altres 87,9 GWh 0,99% 

TOTAL 8.923,4 100% 

   
   
   

SERVEI ENERGIA FINAL % 

SECTOR INDUSTRIAL 21,66% 
Industrial 10.440,3 GWh 100% 

TOTAL 10.440,3 GWh 100% 
SECTOR TRANSPORT 38,52% 

Ferrocarril i metro 143,9 GWh 0,78% 

Aeri 1.920,0 GWh 10,34% 

Marítim 4.508,5 GWh 24,28% 

Camions i furg. 6.114,2 GWh 32,93% 

Turismes i mot. 5.520,2 GWh 29,73% 

Autobusos 362,2 GWh 1,95% 
TOTAL 18.569,1 GWh 100% 

TOTAL AMB 48.206,3 GWh 100% 
 
Taula 18. Consums energètics per servei. Any de referència 2011. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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Trobem repartiments modals diferents en funció del 
servei considerat. Així doncs, a nivell residencial els 
serveis electrodomèstics, enllumenat i refrigeració 
són purament elèctrics a l’any 2011, mentre que als 
serveis cuina, ACS i calefacció trobem diversificació 
de fonts amb predominança dels combustibles 
fòssils, segons la figura següent.  

En relació a aquesta, s’indica en color blau el % de 
consum elèctric, en vermell el  % de consum fòssil  i  
en taronja el % de consum en forma de DH&C. 

 

 

 
Figura 45. Repartiment modal del consum energètic per serveis al sector residencial. Any de referència 2011. 

[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 46. Repartiment modal del consum energètic per serveis al sectors terciari. Any de referència 2011. 

[Font: Elaboració pròpia] 
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Figura 47. Repartiment modal del consum energètic per serveis al sector industrial. Any de referència 2011. 

[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 48. Repartiment modal del consum energètic per serveis al sector transport. Any de referència 2011. 

[Font: Elaboració pròpia] 

És destacable dins el servei electrodomèstic el pes 
de certs equipaments sobre el total de consum. Així 
doncs, a nivell de model, els frigorífics de l’AMB 
suposen l’any 2011 el 31,3% del consum total 
associat a electrodomèstics, amb un total de 840 

GWh. La rentadora i el televisor, amb 11,8% i 11,9% 
respectivament, segueixen aquesta classificació. 
Queda patent, doncs, la importància que suposa 
minimitzar el consum associat a aquest tipus 
d’equips, ja sigui mitjançant la substitució de models 



 
 

 

 

 

96 

antics per equipaments de major eficiència 
energètica, l’adopció de pautes d’estalvi energètic 
en el seu ús o l’optimització de la instal·lació dels 
mateixos, entre d’altres. 

 
Figura 49. Pes dels diferents serveis en el consum total elèctric 
d’electrodomèstics al sector residencial. Any de referència 2011. 
[Font: Elaboració pròpia] 

A nivell terciari, la ràtio electricitat/fòssils s’iguala 
notablement en els serveis ACS i calefacció i s’hi 
inclou a més el servei DH&C. Els serveis enllumenat, 
altres i refrigeració són eminentment elèctrics, si bé 
aquest últim també incorpora el DH&C que al sector 
residencial no existia. 

El sector industrial, considerat com a servei únic en 
virtut de l’explicat en apartats previs, està basat 
majoritàriament en el consum de combustibles 
fòssils (64,37%), seguit de l’electricitat (35,46%) i el 
DH&C (0,17%). 

El sector transport a l’AMB es basa 
predominantment en combustibles fòssils. El pes de 
la mobilitat elèctrica és anecdòtic l’any 2011, amb 
l’excepció del servei ferrocarril i metro on suposa el 
80% de l’energia total consumida. El sector transport a 

l’AMB concentra la majoria del seu consum en 
turismes  i  motocicletes  (27,9%),  camions  i  
furgonetes (32,9%) i servei marítim (24,3%), segons 
mostra la figura següent: 

 
Figura 50. Pes dels diferents serveis en el consum total al sector 
transport. Any de referència 2011. 
[Font: Elaboració pròpia] 

Com s’indicava a l’inici d’aquest document, el criteri 
de disseny de les infraestructures energètiques és la 
potència punta que en el moment de demanda 
màxima cal produir. Els combustibles fòssils i l’aigua 
calenta i freda utilitzada en els sistemes de DH&C 
són acumulables. Aquest fet tant senzill permet 
dimensionar les infraestructures d’aquestes formes 
energètiques incorporant sistemes 
d’emmagatzematge que “aplanen” aquesta 
demanda màxima i eviten haver de 
sobredimensionar-les. L’electricitat, per l’altra 
banda, no permet una acumulació de forma 
massiva, el que suposa que les infraestructures 
elèctriques s’han de dissenyar per tal de satisfer 
aquesta demanda màxima quan en el moment 
precís en que es produeixi. 

Queda clar a la vista de l’exposat que l’anàlisi de la 
demanda en els diferents horitzons d’estudi ha 
d’incorporar també l’efecte de la punta de demanda 
elèctrica, per tal de determinar en base a les 
projeccions i estimacions realitzades si existeix algun 
risc  en  la  capacitat  de  cobrir  la  demanda  o  si  bé  
aquesta serà absorbida adequadament amb 
l’evolució natural de les infraestructures elèctriques 
de generació, transmissió i distribució. 

S’ha portat a terme per a cada escenari de demanda 
una distribució horària de les projeccions de 
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consums energètics en base a criteris tècnics i 
informació provinent de diverses fonts. Així doncs, 
s’ha analitzat cada servei de forma independent i 
s’ha realitzat un repartiment energètic per a cada 
una de les 24 hores del dia. Aquest repartiment s’ha 
portat a terme no només a nivell serveis, sinó també 
a nivell sectors obtenint 4 corbes de demanda 
elèctrica sectorial per a cada escenari (incloses a 
l’Annex d’aquest document) que, sumades, donen 
lloc a la corba de consum elèctric diari de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. El repartiment horari 
de la demanda en cada horitzó temporal s’ha 
analitzat i modificat incorporant efectes tecnològics, 
socials i econòmics servei a servei (per exemple, una 
tendència a la recàrrega nocturna dels vehicles 
elèctrics o canvis en els horaris laborals de certes 
activitats com a conseqüència de l’augment del cost 
de l’energia en períodes tarifaris punta) i que són 
responsables de canvis en aquesta corba de 
demanda. 

D’aquesta forma, considerada la corba de demanda 
elèctrica del dia més desfavorable (dia laborable 
d’estiu amb demanda de refrigeració màxima), 
s’obté per a l’any de referència una punta de 
demanda a les 13:00h d’aproximadament de 2.500 
MW, amb una segona punta a les 20:00h que 
assoleix valors pròxims als 2.050 MW. S’observa un 
mínim de demanda d’uns 500 MW entre les 01:00h i 
les 05:00h, remuntant a partir d’aquest moment 
com a efecte de l’inici de les activitats diàries dels 
diferents sectors. 

S’observa a la figura següent un repartiment de 
demanda amb un fort pes del terciari, seguit del 
sector residencial i industrial. El sector transport és 
quasi imperceptible a la gràfica, ja que el pes de la 
mobilitat elèctrica a l’any de referència és anecdòtic 
en relació a la resta de sectors. Les diferents figures 
i corbes es troben ampliades i detallades a l’Annex 
del present document. 

 
Figura 51. Corba elèctrica diària de la demanda elèctrica a l’AMB. Any de referència 2011, demanda màxima dia laborable estiu. 

[Font: Elaboració pròpia] 
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5.2. GENERACIÓ D’ESCENARIS 
ENERGÈTICS 

Es presenten a continuació els escenaris de 
demanda en cadascun dels horitzons d’estudi. 
Aquests escenaris s’obtenen en base a diverses 
variables (explicades en apartats previs del 
document) que, combinades entre sí, permeten 
portar a terme l’anàlisi dels possibles impactes 
sobre la capacitat de subministrament energètic a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona en diverses 
condicions de demanda. Els resultats numèrics i 
gràfics de totes els escenaris simulats es troben 
detallats a l’Annex del present document. 

5.2.1. Escenaris de demanda 
energètica per l’any 2040 

Per a la generació dels diferents escenaris de 
demanda per a l’any 2040 s’ha aplicat la 
metodologia explicada en apartats previs d’aquest 
estudi. 

A nivell residencial, s’ha partit dels consums indicats 
a l’escenari de referència, any 2011. Aplicant els 
ratis de consum energètic per llar de l’IDAE en zona 
climàtica mediterrània a la projecció del nombre de 
llars de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a 
2040 (obtinguda en base a les projeccions de 
l’Idescat per Catalunya fins a l’any 2041), i indexant 
el consum al PIB ponderat en funció de l’efecte de la 
intensitat energètica i les projeccions d’habitants 
per a l’AMB, s’han estimat els consums energètics i 
potències punta en cadascun dels serveis i en les 
diferents formes energètiques. 

Les projeccions de m2 de  sostre  terciari  per  a  l’any  
2040 s’han realitzat de forma proporcional al PIB 
ponderat pel factor de correlació d’intensitat 
energètica i el coeficient d’ajust de PIB corresponent 
al sector terciari. A aquestes projeccions se’ls hi han 
aplicat unes ràtios en funció del servei i la modalitat 
del consum per tal d’obtenir el consum energètic en 
el període d’estudi mencionat. Les diferents ràtios 

aplicades s’han obtingut a partir del processament 
de les ràtios de demanda indicades a documentació 
de reconegut prestigi73. 

A nivell industrial, s’han realitzat projeccions de 
demanda en base als consums energètics de l’any 
de referència 2011. Aquests consums, indexats al 
PIB  ponderat  en  funció  de  l’efecte  de  la  intensitat  
energètica i les projeccions d’habitants per a l’AMB, 
han permès estimar els consums i formes 
energètiques per l’any 2040. 

Finalment, el consum estimat pel sector transport al 
2040 s’ha projectat de dues formes diferents. Per 
una banda, els serveis marítim, aeri i ferroviari 
(ferrocarril i metro) s’han projectat en funció del PIB 
ponderat pels efectes abans esmentats. Per l’altra, 
els diferents serveis corresponents a transport rodat 
(turismes i motocicletes, camions i furgonetes i 
autobusos)  s’han  projectat  a  partir  del  parc  
automobilístic indicat per l’Idescat i altres fonts de 
referència en funció de la tendència indicada al 
PMU 2013-201874 que mostra un estancament del 
nombre de vehicles rodats a partir de l’any 2018. 

A partir de les projeccions realitzades en cadascun 
dels sectors (residencial, terciari, industrial i 
transport) i aplicant a cada servei i forma energètica 
els coeficients correctors de demanda relatius a 
eficiència energètica, canvi climàtic i redistribució 
dels modes de consum en l’horitzó d’estudi 
considerat (2011-2040), segons l’indicat en apartats 
previs d’aquest document, s’han obtingut diversos 
escenaris de demanda per a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Els diferents escenaris generats es 
troben detallats a l’Annex d’aquest estudi, si bé 
analitzarem a continuació de forma general els 
principals resultats obtinguts. 

 

                                                               

73 Roqueta, J.M. i M. Márquez (AESA-2005), Asesoría Energética en el 
proyecto de climatización de distrito del 22@bcn.  

74 Ajuntament de Barcelona (2014), Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 
(PMU) 2013-2018 
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2040 

 ELECTRICITAT C. FÒSSILS DH&C TOTAL 

2011 15.210 GWh 32.876 GWh 120 GWh 48.206 GWh 

A2, PIBMIN 21.998 GWh 35.457 GWh 468 GWh 57.924 GWh 

A2, PIBMAX 39.124 GWh 59.763 GWh 513 GWh 99.400 GWh 

B1, PIBMIN 22.013 GWh 35.464 GWh 469 GWh 57.946 GWh 

B1, PIBMAX 39.149 GWh 59.772 GWh 513 GWh 99.434 GWh 

 
Taula 19. Consums energètics per sector i font. Any 2040. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 

 

 

 

 
Figura 52. Consum energètic total dels diferents sectors de l’AMB. Projeccions pels diferents escenaris de demanda any 2040. 

[Font: Elaboració pròpia] 

La taula i figura anterior mostren els resultats dels 
diferents escenaris simulats per a l’horitzó 2040. 
Com pot observar-se, el PIB té una influència 
notable en la demanda energètica de l’AMB que 
incorpora una tendència pràcticament inalterada 
pel canvi climàtic. Així doncs, respecte a l’escenari 
de referència 2011 amb un consum energètic final a 
l’AMB de 48.206 GWh, l’escenari climàtic A2 donaria 
com a resultat una demanda de 57.924 GWh en 
l’escenari de creixement econòmic moderat i de 

99.400 GWh en l’escenari de creixement econòmic 
optimista. Efectuant de nou aquest exercici sota els 
paràmetres climàtics regionalitzats de la família B1, 
s’obtenen 57.946 GWh i 99.434 GWh, 
respectivament. 

Si s’analitza la demanda energètica en comparació al 
canvi climàtic i obviant el pes de l’eficiència 
energètica i la redistribució modal, s’obtenen els 
següents resultats: 



 
 

 

 

 

100 

ANY 2040 ESCENARI A2 ESCENARI B1 

RESIDENCIAL 99,322% 99,189% 

TERCIARI 99,668% 99,631% 

INDUSTRIAL 102,250% 102,500% 

TRANSPORT 100,796% 100,884% 

TOTAL 100,501% 100,543% 
 
Taula 20. % de canvi per efecte del canvi climàtic sobre la 
demanda projectada sense paràmetres moduladors. Any 2040. 
[Font: Elaboració pròpia] 

Així doncs, si projectessim la demanda energètica de 
forma independent i apliquessim a continuació els 
efectes moduladors del canvi climàtic obtindriem 
que, per exemple, per a l’escenari climàtic A2, el 
canvi climàtic és responsable d’una disminució del 
0,678% en la demanda energètica del sector 
residencial, o un agument del 0,501% sobre el total 
d’energia final consumida a l’AMB. El pes del canvi 
climàtic sobre la demanda és, per tant, simbòlic als 
diferents escenaris simulat, i queda a més diluït sota 
l’aplicació de l’eficiència energètica i la redistribució 
modal. La disminució de la demanda en els sectors 
residencial i terciari per efecte del canvi climàtic 
s’explica pel pes dels serveis calefacció i ACS en 
aquests sectors en comparació amb la resta. En 
aquests, la influència de l’augment de les 
temperatures mitjanes és positiva i resulta en un 
menor consum d’energia. 

Entre les diferents famílies climàtiques 
considerades, les variacions més grans presenten 
canvis a nivell del primer decimal, per la qual cosa si 
bé presenten subtils diferències, tampoc suposen un 
canvi notable entre elles. S’observa que els impactes 
del canvi climàtic sobre la demanda considerats sota 
la família B1 són majors als de la família A2 per 
aquest primer horitzó d’estudi. Aquest fet s’explica 
perque l’increment de la temperatura ambient és 
major en aquesta primera família per a l’horizó 
2011-2040, si bé aquesta tendència canvia en 
períodes posteriors i és la família A2 la que presenta 
unes alteracions més importants. Això explica 
també per què la disminució de la demanda en el 
sector residencial i terciari és major en la família B1 

que  en  la  família  A2  en  aquest  horitzò,  d’acord  a  
l’explicat abans. 

Analitzant ara els repartiments energètics per 
sectors  i  servei  a  l’any  2040  i  prenent  com  a  
referència el repartiment modal total de l’any de 
referència 2011, s’han obtingut els següents 
resultats incorporant totes les variables d’anàlisi: 

ANY 2040 

ENERGIA ELÈCTRICA 

 A2, PIBMIN A2, PIBMAX B1, PIBMIN B1, PIBMAX 

REF. 2011 31,55% 

RESIDENCIAL 11,87% 11,47% 11,87% 11,46% 

TERCIARI 11,46% 13,74% 11,46% 13,73% 

INDUSTRIAL 8,57% 8,28% 8,59% 8,30% 

TRANSPORT 6,08% 5,87% 6,08% 5,88% 

TOTAL 37,98% 39,36% 37,99% 39,37% 

COMBUSTIBLES FÒSSILS 

 A2, PIBMIN A2, PIBMAX B1, PIBMIN B1, PIBMAX 

REF. 2011 68,20% 

RESIDENCIAL 12,49% 12,07% 12,45% 12,03% 

TERCIARI 4,21% 5,05% 4,20% 5,03% 

INDUSTRIAL 15,18% 14,66% 15,21% 14,70% 

TRANSPORT 29,34% 28,34% 29,34% 28,35% 

TOTAL 61,21% 60,12% 61,20% 60,11% 

DISTRICT HEATING AND COOLING 

 A2, PIBMIN A2, PIBMAX B1, PIBMIN B1, PIBMAX 

REF. 2011 0,25% 

RESIDENCIAL 0,06% 0,04% 0,06% 0,04% 

TERCIARI 0,36% 0,25% 0,36% 0,25% 

INDUSTRIAL 0,39% 0,22% 0,39% 0,22% 

TRANSPORT - - - - 

TOTAL 0,81% 0,52% 0,81% 0,52% 
 
Taula 21. Repartiment energètic per sector i font. Any 2040. 
[Font: Elaboració pròpia] 

Els combustibles fòssils encara tenen un 
protagonisme molt clar sobre la resta de formes 
energètiques, representant entre el 61,21% i el 
60,11% de l’energia final consumida al 2040 per als 
escenaris  A2  i  creixement  econòmic  mínim,  i  B1  i  
creixement econòmic màxim, respectivament. 
L’energia elèctrica veu incrementat el seu share 
respecte l’escenari de referència, assolint un màxim 
del 39,37% per a l’escenari B1 i creixement 
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econòmic màxim. El DH&C mantindrà encara un pes 
menor en comparació amb les altres dos formes 
energètiques, si bé augmentarà el seu percentatge 
del 0,25% a l’any 2011 al 0,81% o el 0,52% en els 
supòsits de creixement econòmic mínim i màxim, 
respectivament, per ambdues famílies climàtiques. 

Analitzant la demanda energètica de l’AMB en 
relació als serveis, s’obtenen les següents variacions 
respecte l’any de referència: 

SERVEI A2, PIBMIN A2, PIBMAX B1, PIBMIN B1, PIBMAX 

RESIDENCIAL 

Cuina 153,61% 254,69% 153,61% 254,69% 

Electrodom. 147,91% 245,25% 147,97% 245,35% 

ACS 135,20% 223,96% 135,07% 223,73% 

Il·luminació 25,05% 41,54% 25,05% 41,54% 

Calefacció 148,38% 245,57% 147,77% 244,55% 

Refrigeració 121,16% 200,93% 121,67% 201,70% 

TOTAL 176,32% 292,15% 176,13% 291,84% 

TERCIARI 

ACS 129,00% 264,83% 128,87% 264,57% 

Il·luminació 56,94% 117,14% 56,94% 117,14% 

Calefacció 144,26% 293,10% 143,68% 291,89% 

Refrigeració 119,36% 241,35% 119,82% 242,25% 

Altres 154,61% 317,97% 154,61% 317,97% 

TOTAL 104,08% 212,08% 104,00% 211,90% 

INDUSTRIAL 

Industrial 133,88% 220,58% 134,20% 221,11% 

TOTAL 133,88% 220,58% 134,20% 221,11% 

TRANSPORT 

Ferroc. i metro 112,65% 186,80% 112,65% 186,80% 

Aeri 140,79% 233,44% 140,79% 233,44% 

Marítim 140,79% 233,43% 140,79% 233,43% 

Camions i furg. 79,00% 130,99% 79,12% 131,18% 

Turismes i mot. 111,29% 184,53% 111,45% 184,80% 

Autobusos 89,87% 149,01% 90,01% 149,23% 

TOTAL 110,46% 183,15% 110,55% 183,30% 

TOTAL AMB 128,39% 219,84% 128,44% 219,92% 
 
Taula 22. Variacions de demanda d’energia final per serveis a 
l’any 2040 respecte a l’any de referència (100% any 2011). 
[Font: Elaboració pròpia] 

 

La taula anterior mostra un increment generalitzat 
de la demanda en els diferents serveis analitzats, 
exceptuant casos puntuals com la il·luminació, els 
camions i furgonetes i els autobusos. En aquests, 
l’aplicació de l’eficiència energètica i les tendències 
de mobilitat indicades en apartats previs del 
document, permeten assolir estalvis energètics en 
els supòsits de creixement econòmic moderat, si bé 
aquests factors es veuen contrarestats en supòsits 
de creixement econòmic elevat on la demanda 
augmenta respecte a l’any de referència. 

Considerant els augments de demanda, el servei 
amb major increment proporcional de demanda 
respecte a l’any de referència és la cuina, seguida de 
la calefacció i els electrodomèstics. La calefacció 
també augmenta en major mesura que la resta de 
serveis al sector terciari, superada únicament pel 
servei altres que es correspon a una mescla 
heterogènia de conceptes que no permet la seva 
interpretació en profunditat. Els serveis aeri i 
marítim són els que presenten majors creixements 
proporcionals en el sector transport per a l’any 
2040. 

Analitzant també els serveis en funció del 
repartiment modal de les fonts energètiques, a 
nivell residencial el serveis electrodomèstics i 
enllumenat es mantenen purament elèctrics a l’any 
2040 en els supòsits considerats, si bé al servei 
refrigeració s’hi introdueix el DH&C encara que de 
forma molt subtil. La diversificació de fonts 
energètiques es manté a la resta de serveis, si bé es 
presenten redistribucions substancials al servei 
cuina on el consum elèctric supera l’any 2040 el 
consum fòssil (quan a l’escenari de referència 
aquesta tendència era la inversa). Pel que fa als 
serveis ACS i climatització, es produeix un increment 
subtil del consum elèctric i una disminució suau del 
consum fòssil alhora que s’incrementa la 
implantació de sistemes de DH&C en aquests 
serveis. 
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A nivell terciari, es produeix una redistribució amb 
un increment generalitzat del DH&C als serveis ACS, 
calefacció i refrigeració, i un augment del share 
elèctric en detriment dels combustibles fòssils. Els 
serveis enllumenat i altres continuen purament 
elèctrics al 2040. 

El sector industrial mostra l’any 2040 i sota els 
supòsits considerats una redistribució de la 
demanda amb menor pes elèctric i fòssil en virtut 
dels sistemes DH&C, que malgrat veure augmentada 
la seva ràtio encara mantindran un pes notablement 
menor a la resta de formes energètiques. Trobem 
també en aquest escenari 2040 un canvi notable de 
formes de consum al sector transport per a l’any 
2040, amb un increment destacable de la ràtio de 
consum en forma elèctrica respecte a l’escenari de 
referència 2011, on aquesta presència era 
anecdòtica. 

Els repartiments modals segons font energètica dels 
diferents serveis analitzats es troben detallats i 
ampliats a l’Annex d’aquest estudi. 

La comparativa de les diferents corbes elèctriques 
mostra una diferència clara entre els escenaris de 
demanda amb creixement econòmic elevat i 
moderat. En els primers, s’observa un augment de la 
punta de demanda màxima a les 13:00h, que passa 
dels 2,5 GW a l’escenari de referència 2011, a 5,6 
GW al 2040.  

La segona punta es desplaça una hora en el temps 
(de les 20:00h a l’escenari de referència a les 
21:00h) i assoleix un valor lleugerament superior als 
5 GW respecte als 2,05 GW que aproximadament 
existien a l’escenari 2011. El mínim de demanda veu 
notablement incrementat el seu valor com a 
conseqüència de la recàrrega nocturna dels vehicles 
rodats elèctrics i híbrids endollables, assolint entre 
les 01:00h i les 05:00h potències al voltant dels 2,2 
GW, i remuntant a partir de les 6:00h. 

 

 

 
Figura 53. Consum elèctric diari de l’AMB a l’any 2040 en cadascun dels escenaris climàtics considerats. Dia laborable estiu. 

[Font: Elaboració pròpia] 
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Sota creixement econòmic moderat, la punta al 
2040  assoleix  valors  al  voltant  de  3,2  GW  a  les  
13:00h, amb una segona punta de 3,0 GW sobre les 
21:00h. La demanda mínima entre les 01:00h i les 
05:00h es situa aproximadament als 1,3 GW. 
S’observa en aquesta corba el potencial 
d’aplanament de la demanda que suposaria la 
recàrrega nocturna dels vehicles elèctrics i híbrids a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que permet 
aplanaments majors sota creixement econòmic 
moderat que al cas de creixement elevat. 

A nivell de canvi climàtic, s’observa que les corbes 
corresponents als escenaris A2 i B1 es troben 
pràcticament solapades seguint la tendència 
marcada pel creixement econòmic, el que mostra de 
nou el poc pes que tenen a nivell de demanda en 
relació a altres factors considerats. 

Com sempre, les diferents figures i corbes es troben 
ampliades i detallades a l’Annex del present 
document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Escenaris de demanda 
energètica per l’any 2070 

Les projeccions energètiques de l’any 2070 s’han 
efectuat seguint la mateixa metodologia explicada a 
l’escenari de demanda màxima 2040, si bé incorpora 
l’efecte temporal d’aquest nou període i presenta 
un canvi puntual al sector residencial. En aquest, 
s’ha realitzat per al 2070 la projecció de població 
per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en base als 
tendencials de creixement poblacional estatals75 en 
comptes de les projeccions de l’Idescat, que només 
realitzava els estudis fins a l’any 2041. 

La taula i figura posteriors mostren els resultats dels 
diferents escenaris simulats per a l’horitzó 2070. De 
nou, la influència del creixement econòmic com a 
factor  d’alteració  de  la  demanda  és  clar.  Respecte  
als 48.206 GWh de l’any de referència 2011, 
s’estima una demanda energètica a l’AMB de 63.850 
GWh i 145.546 GWh per la família climàtica A2 i 
escenaris de creixement moderat i elevat a l’any 
2070. Els seus homònims per a la família B1 
s’estimen en 63.669 GWh i 145.215 GWh, 
respectivament. 

2070 

 ELECTRICITAT C. FÒSSILS DH&C TOTAL 

2011 15.210 GWh 32.876 GWh 120 GWh 48.206 GWh 

A2, PIBMIN 30.961 GWh 32.222 GWh 667 GWh 63.850 GWh 

A2, PIBMAX 74.584 GWh 70.235 GWh 727 GWh 145.546 GWh 

B1, PIBMIN 30.856 GWh 32.151 GWh 662 GWh 63.669 GWh 

B1, PIBMAX 74.353 GWh 70.135 GWh 727 GWh 145.215 GWh 
 
Taula 23. Consums energètics per sector i font. Any 2070. 
[Font: Elaboració pròpia] 

                                                               

75 http://populationpyramid.net/spain 
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Figura 54. Consum energètic total dels diferents sectors de l’AMB. Projeccions pels diferents escenaris de demanda any 2070. 

[Font: Elaboració pròpia] 

Analitzant de nou el pes del canvi climàtic sobre 
aquestes projeccions, independentment de la resta 
de factors moduladors de demanda, obtenim: 

ANY 2070 ESCENARI A2 ESCENARI B1 

RESIDENCIAL 97,598% 98,526% 
TERCIARI 99,189% 99,447% 
INDUSTRIAL 105,500% 103,750% 
TRANSPORT 101,945% 101,326% 
TOTAL 101,099% 100,788% 
 
Taula 24. % de canvi per efecte del canvi climàtic sobre la 
demanda projectada sense paràmetres moduladors. Any 2070. 
[Font: Elaboració pròpia] 

Igual que ocorreguera a l’escenari de demanda 
2040, el pes del canvi climàtic sobre la demanda 
energètica de l’AMB és poc rellevant en comparació 
a la resta de factors considerats. De nou, el pes dels 
serveis calefacció i ACS, que veuen disminuida la 
seva demanda amb el canvi climàtic, és responsable 

d’una baixada en la demanda dels sectors 
residencial i terciari. Malgrat que efectivament el 
pes  del  canvi  climàtic  és  poc  important  en  
comparació amb altres variables, aquest escenari 
considera un major horitzó temporal i, en 
conseqüència, s’obtenen variacions majors que a 
l’escenari de demanda 2040. Així doncs, si en aquest 
obteniem per a un escenari climàtic A2 una 
disminució de la demanda energètica residencial del 
0,678%, aquest valor s’ha incrementat fins al 
2,402% per a l’any 2070 . De la mateixa forma i 
mantenint el supòsits anteriors, l’increment del 
0,501% que s’estimava per a l’any 2040 com efecte 
directe del canvi climàtic s’ha incrementat fins a 
l’1,099% en aquest escenari 2070. És destacable 
l’impacte del canvi climàtic en la demanda 
energètica del sector industrial, on assoleix 
increments del 5,5% i 3,75% per als escenaris de 
demanda A2 i B1, respectivament. 
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Analitzant els resultats obtinguts per a les families 
climàtiques A2 i B1, les diferències són de nou molt 
subtils, encara que majors que a l’escenari 2040. En 
aquest cas, l’augment de la temperatura ambient és 
major en la familia A2 que en la família climàtica B1, 
i en conseqüència, els impactes del canvi climàtic 
sobre la demanda són majors (ja siguin en positiu o 
en negatiu) als escenaris de demanda A2 que als B1. 

Es mostren a continuació els repartiments 
energètics per sectors i servei a l’any 2070 respecte 
l’any de referència 2011: 

ANY 2070 

ENERGIA ELÈCTRICA 

 A2, PIBMIN A2, PIBMAX B1, PIBMIN B1, PIBMAX 

REF. 2011 31,55% 

RESIDENCIAL 14,45% 13,34% 14,57% 13,45% 

TERCIARI 17,21% 22,30% 17,24% 22,33% 

INDUSTRIAL 8,24% 7,57% 8,12% 7,46% 

TRANSPORT 8,59% 8,03% 8,53% 7,97% 

TOTAL 48,49% 51,24% 48,46% 51,20% 

COMBUSTIBLES FÒSSILS 

 A2, PIBMIN A2, PIBMAX B1, PIBMIN B1, PIBMAX 

REF. 2011 68,20% 

RESIDENCIAL 7,62% 7,04% 7,78% 7,18% 

TERCIARI 3,87% 5,01% 3,97% 5,14% 

INDUSTRIAL 14,12% 12,97% 13,93% 12,79% 

TRANSPORT 24,85% 23,23% 24,82% 23,19% 

TOTAL 50,46% 48,26% 50,50% 48,30% 

DISTRICT HEATING AND COOLING 

 A2, PIBMIN A2, PIBMAX B1, PIBMIN B1, PIBMAX 

REF. 2011 0,25% 

RESIDENCIAL 0,07% 0,04% 0,07% 0,04% 

TERCIARI 0,62% 0,31% 0,62% 0,31% 

INDUSTRIAL 0,35% 0,15% 0,35% 0,15% 

TRANSPORT - - - - 

TOTAL 1,05% 0,50% 1,04% 0,50% 
 
Taula 25. Repartiment energètic per sector i font. Any 2070. 
[Font: Elaboració pròpia] 

A  l’any  2070,  el  consum  fòssil  és  ja  inferior  al  
consum en forma d’electricitat en els supòsits de 
creixement econòmic elevat, trobant-se en una 
proporció molt similar en els de creixement 
moderat, si bé es troben en una proporció similar 

respecte al total de consum d’energia final a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Així doncs, els 
combustibles fòssils representen en aquest escenari 
2070 entre el 48,26% i el 50,50% per als escenaris 
A2 i creixement econòmic màxim i B1 i creixement 
econòmic mínim, respectivament. 

L’energia elèctrica suposa ara una ràtio entre el 
51,24% i el 48,46%, de forma complementària als 
escenaris abans esmentats. El DH&C incrementarà 
de nou el seu pes sobre el total de demanda 
energètica final de l’AMB, passant del 0,25% a l’any 
2011 fins al 1,05% i el 0,50% en els supòsits de 
creixement econòmic mínim i màxim, 
respectivament. 

SERVEI A2, PIBMIN A2, PIBMAX B1, PIBMIN B1, PIBMAX 

RESIDENCIAL 

Cuina 141,80% 298,45% 141,80% 298,45% 

Electrodom. 139,38% 293,37% 138,98% 292,54% 

ACS 138,57% 291,21% 139,56% 293,29% 

Il·luminació 147,80% 311,09% 147,80% 311,09% 

Calefacció 131,67% 276,19% 135,69% 284,65% 

Refrigeració 146,98% 309,43% 143,25% 301,53% 

TOTAL 174,04% 365,90% 175,26% 368,48% 

TERCIARI 

ACS 147,11% 432,64% 148,16% 435,73% 

Il·luminació 162,74% 480,72% 162,74% 480,72% 

Calefacció 146,31% 419,04% 150,60% 431,69% 

Refrigeració 157,52% 446,33% 153,47% 435,19% 

Altres 161,09% 475,77% 161,09% 475,77% 

TOTAL 155,26% 450,47% 155,70% 451,97% 

INDUSTRIAL 

Industrial 138,87% 288,52% 136,60% 283,77% 

TOTAL 138,87% 288,52% 136,60% 283,77% 

TRANSPORT 

Ferroc. i metro 133,29% 284,09% 133,29% 284,09% 

Aeri 144,88% 308,69% 144,88% 308,69% 

Marítim 144,88% 308,69% 144,88% 308,69% 

Camions i furg. 82,86% 176,54% 82,02% 174,75% 

Turismes i mot. 116,73% 248,71% 115,54% 246,18% 

Autobusos 94,26% 200,83% 93,29% 198,79% 

TOTAL 115,01% 245,05% 114,36% 243,67% 

TOTAL AMB 140,21% 318,25% 139,81% 317,51% 
 
Taula 26. Variacions de demanda d’energia final per serveis a 
l’any 2070 respecte a l’any de referència (100% any 2011).  
[Font: Elaboració pròpia] 
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De nou, s’observa per a l’any 2070 un increment 
generalitzat de la demanda en els diferents serveis. 
Unidament el servei camions i furgonetes presenta 
una disminució de la demanda sota el supòsit de 
creixement econòmic moderat, en ambdues famílies 
A2 i B1. La magnitud dels increments és 
notablement major en aquesta projecció que a 
l’escenari de 2040, assolint increments de demanda 
energètica a l’AMB pel 2070 que arriben a superar el 
450% en els supòsits de creixement econòmic 
elevat. Aquests són, no obstant, lògics considerant 
l’horitzó temporal estudiat, que ha passat de 30 
anys a l’horitzó 2011-2040 a 60 anys en aquest 
període 2011-2070. 

Tant al sector residencial com al sector terciari, 
l’enllumenat pateix un increment notable de la 
demanda energètica en relació a la resta de serveis 
considerats, seguit de la refrigeració. A nivell de 
transports, els serveis aeri i marítim encara 
mantenen el major creixement de demanda per 
aquest escenari 2070. 

Analitzant també els serveis en funció del 
repartiment modal de les fonts energètiques, a 
nivell residencial el serveis electrodomèstics i 
enllumenat es mantenen purament elèctrics a l’any 
2070 igual que ja ocorria a l’escenari de demanda 
2040, si bé al servei refrigeració l’increment de 
DH&C és encara major a l’observat en aquell altre 
període. La cuina incrementa el seu share elèctric 
envers el consum en forma de combustibles fòssils, i 
a la resta de serveis es produeix un increment subtil 
del percentatge de DH&C i electricitat, juntament 
amb una disminució proporcional a aquests del 
consum de combustibles fòssils. 

A nivell terciari, s’observa una redistribució modal 
caracteritzada per un increment generalitzat de la 

ràtio de demanda en forma de DH&C als serveis 
ACS, calefacció i refrigeració, conjuntament amb un 
augment del share d’electricitat en detriment dels 
fòssils i d’acord als paràmetres de repartiment 
modal escollits. 

A nivell industrial, el repartiment modal segons 
forma energètica es caracteritza encara per un 
predomini de les formes fòssils envers els sistemes 
elèctrics i de DH&C. Al sector transport, l’increment 
de la mobilitat elèctrica augmenta encara més la 
penetració del consum elèctric als vehicles rodats 
pel 2070, obtenint consums d’energia final per als 
turismes i motocicletes, camions i furgonetes i 
autobusos amb ràtios electricitat - combustibles 
fòssils molt similars. 

Els repartiments modals segons font energètica dels 
diferents serveis analitzats es troben detallats i 
ampliats a l’Annex d’aquest estudi. 
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Figura 55. Consum elèctric diari de l’AMB a l’any 2070 en cadascun dels escenaris climàtics considerats. Dia laborable estiu. 

[Font: Elaboració pròpia] 

La comparativa de les diferents corbes elèctriques 
mostra de nou una diferència clara entre els 
escenaris de demanda amb creixement econòmic 
elevat i moderat. En els primers, s’observa un 
augment de la punta de demanda màxima a les 
13:00h, que passa dels 2,5 GW a l’escenari de 
referència 2011, a aproximadament 10,7 GW al 
2070. La segona punta assoleix a les 21:00h un valor 
lleugerament superior als 10,2 GW respecte als 2,05 
GW que aproximadament existien a l’escenari 2011. 
El mínim de demanda veu de nou incrementat el seu 
valor com a conseqüència de la recàrrega nocturna 
dels vehicles rodats elèctrics i híbrids endollables, 
assolint entre les 01:00h i les 05:00h potències al 
voltant dels 3,9 GW, i remuntant a partir de les 
6:00h. 

Sota creixement econòmic moderat, la punta al 
2070  assoleix  valors  al  voltant  de  4,2  GW  a  les  
13:00h, amb una segona punta de 4,6 GW sobre les 
21:00h. La demanda mínima entre les 01:00h i les 
05:00h es situa aproximadament als 1,9 GW. 

L’aplanament de la corba de demanda elèctrica és 
notable en aquests escenaris de demanda, on la 
punta màxima s’ha desplaçat al període nocturn. 
Com ja s’observava en línies anteriors, malgrat que 
les corbes corresponents als escenaris A2 i B1 en els 
diferents supòsits de creixement econòmic 
segueixen pràcticament solapades, s’observa ja un 
desfasament entre aquestes com a efecte d’un 
major efecte del canvi climàtic, essent la diferència 
més observable en els supòsits de creixement 
econòmic elevat. Malgrat aquest increment, el pes 
del canvi climàtic continua sent anecdòtic en 
comparació a la resta de factors moduladors. 

Les diferents figures i corbes es troben ampliades i 
detallades a l’Annex del present document. 
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5.2.3. Escenaris de demanda 
energètica per l’any 2100 

L’escenari de demanda màxima per a l’any 2100 
incorpora, igual que els seus homònims per 2040 i 
2070, els paràmetres climàtics A2 i B1 i els 
creixements econòmics en cada horitzó d’estudi 
segons l’indicat en apartats previs del document. La 
metodologia escollida per a la generació d’aquest 
escenari és la mateixa que la utilitzada en els 
períodes anteriors, prenent a més les 
consideracions efectuades a l’escenari de demanda 
2070 per a la projecció de la població de l’AMB. 

 

 

 

 

2100 

 ELECTRICITAT C. FÒSSILS DH&C TOTAL 

2011 15.210 GWh 32.876 GWh 120 GWh 48.206 GWh 

A2, PIBMIN 41.744 GWh 20.905 GWh 729 GWh 63.377 GWh 

A2, PIBMAX 130.892 GWh 58.895 GWh 757 GWh 190.545 GWh 

B1, PIBMIN 41.468 GWh 20.880 GWh 728 GWh 63.076 GWh 

B1, PIBMAX 130.149 GWh 58.937 GWh 757 GWh 189.843 GWh 
 
Taula 27. Consums energètics per sector i font. Any 2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 

 

 
Figura 56. Consum energètic total dels diferents sectors de l’AMB. Projeccions pels diferents escenaris de demanda any 2100. 

[Font: Elaboració pròpia] 
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La taula i figura anteriors mostren els resultats dels 
diferents escenaris simulats per a l’horitzó 2100. De 
nou, la influència del creixement econòmic com a 
factor d’alteració de la demanda és determinant. 
Respecte als 48.206 GWh de l’any de referència 
2011, s’estima una demanda energètica a l’AMB de 
63.377 GWh i 190.545 GWh per la família climàtica 
A2 i escenaris de creixement moderat i elevat a l’any 
2100. Els seus homònims per a la família B1 
s’estimen en 63.076 GWh i 189.843 GWh, 
respectivament. 

S’observa que els supòsits de creixement econòmic 
moderat donen pel 2100 una demanda energètica 
menor que les projeccions obtingudes per l’any 
2070, encara que l’augment es manté pels supòsits 
de creixement elevat que incrementen notablement 
les demandes estimades per l’AMB. Aquests valors 
s’expliquen pels creixements econòmics fixats 
segons apartats previs. Els supòsits de creixement 
econòmic moderat estableixen per als períodes 
2041-2070 i 2071-2100 increments anuals mitjans 
del PIB de l’ordre del 0,1% que es correspondrien 
amb una situació d’estancament econòmic amb un 
creixement mig global menor al considerat per 
l’horitzó 2011-2070. Per l’altra banda, el supòsit de 
creixement econòmic elevat estableix increments 
anuals de l’1% que són responsables d’aquest 
increment en la demanda en relació a l’any 2070. Ja 
en aquests primers valors absoluts és possible intuir 
un clar predomini de l’energia elèctrica per sobre 
dels combustibles fòssils en tots els escenaris de 
demanda generats. Analitzant de nou el pes del 
canvi climàtic de forma independent: 

ANY 2100 ESCENARI A2 ESCENARI B1 

RESIDENCIAL 95,344% 96,935% 

TERCIARI 98,562% 99,004% 

INDUSTRIAL 109,750% 106,750% 

TRANSPORT 103,449% 102,388% 

TOTAL 101,957% 101,390% 
Taula 28. % de canvi per efecte del canvi climàtic sobre la 
demanda projectada sense paràmetres moduladors. Any 2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 

El pes del canvi climàtic sobre la demanda 
energètica total de l’AMB és majoritàriament poc 
rellevant en comparació a la resta de factors 
considerats, amb increments de la demanda entre 
l’1,957% (A2) i l’1,390% (B1). Malgrat tot, si 
considerem els diferents sectors analitzats, sí 
presenta un pes notable al sector industrial, assolint 
increments de la demanda energètica de l’AMB que 
arriben a valors notables del 9,75% i del 6,75% per 
als escenaris climàtics A2 i B1, respectivament, i al 
sector residencial, amb reduccions de la demanda 
de fins al 4,656% en alguns dels escenaris simulats. 
De nou, aquest increment en la rellevància del canvi 
climàtic podria explicar-se en part per uns majors 
efectes del mateix derivats de l’ampli període 
temporal analitzat, que suposa variacions 
climatològiques majors que si consideressim 
horitzons temporals menors d’acord a l’explicat en 
apartats previs d’aquest document. 

Analitzant els resultats obtinguts per a les families 
climàtiques A2 i B1, les diferències són de nou 
subtils, amb major incidència de la primera sobre la 
segona com a conseqüència d’uns efectes del canvi 
climàtic més severs. Es mostren a continuació els 
repartiments energètics per sectors i servei a l’any 
2100 respecte l’any de referència 2011: 

ANY 2100 

ENERGIA ELÈCTRICA 

 A2, PIBMIN A2, PIBMAX B1, PIBMIN B1, PIBMAX 

REF. 2011 31,55% 

RESIDENCIAL 16,49% 14,64% 16,78% 14,88% 

TERCIARI 19,44% 27,24% 19,53% 27,34% 

INDUSTRIAL 13,92% 12,24% 13,61% 11,95% 

TRANSPORT 16,01% 14,57% 15,82% 14,38% 

TOTAL 65,87% 68,69% 65,74% 68,56% 

COMBUSTIBLES FÒSSILS 

 A2, PIBMIN A2, PIBMAX B1, PIBMIN B1, PIBMAX 

REF. 2011 68,20% 

RESIDENCIAL 3,80% 3,37% 3,95% 3,50% 

TERCIARI 2,47% 3,46% 2,59% 3,63% 

INDUSTRIAL 7,60% 6,68% 7,42% 6,52% 

TRANSPORT 19,12% 17,39% 19,14% 17,40% 

TOTAL 32,98% 30,91% 33,10% 31,04% 
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ANY 2100 

DISTRICT HEATING AND COOLING 

 A2, PIBMIN A2, PIBMAX B1, PIBMIN B1, PIBMAX 

REF. 2011 0,25% 

RESIDENCIAL 0,09% 0,05% 0,09% 0,05% 

TERCIARI 0,71% 0,24% 0,71% 0,24% 

INDUSTRIAL 0,35% 0,12% 0,35% 0,12% 

TRANSPORT - - - - 

TOTAL 1,15% 0,40% 1,15% 0,40% 
 
Taula 29. Repartiment energètic per sector i font. Any 2070. 
[Font: Elaboració pròpia] 

A l’any 2100, el consum elèctric és superior al 
consum fòssil en tots els escenaris de demanda 
energètica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Així doncs, la energia elèctrica representa l’any 2011 
entre el 68,69% i el 65,74% del consum d’energia 
final a l’AMB pels escenaris climàtics A2 i creixement 
econòmic  elevat  i  B1  i  creixement  econòmic  
moderat. Els combustibles fòssils, de forma 
complementaria, suposen entre el 30,91% i el 
33,10% per als mateixos escenaris. 

El DH&C passa del 0,25% al 2011 a 1,15% i 0,40% a 
l’any 2100 per als escenaris de creixement moderat i 
elevat, respectivament. Aquests resultats es troben 
en la línia dels projectats per l’any 2070, i encara 
que sigui simbòlic representarien una evolució 
notable d’aquest tipus de tecnologia a l’AMB. 

SERVEI A2, PIBMIN A2, PIBMAX B1, PIBMIN B1, PIBMAX 

RESIDENCIAL 

Cuina 132,35% 353,24% 132,35% 353,24% 

Electrodom. 130,54% 348,42% 129,90% 346,71% 

ACS 127,26% 339,01% 128,85% 343,23% 

Il·luminació 143,86% 383,97% 143,86% 383,97% 

Calefacció 113,01% 300,21% 119,39% 317,24% 

Refrigeració 166,36% 440,78% 159,47% 424,13% 

TOTAL 159,80% 425,88% 161,74% 431,08% 

TERCIARI 

ACS 148,36% 621,99% 150,20% 629,75% 

Il·luminació 167,59% 706,21% 167,59% 706,21% 

Calefacció 137,39% 557,29% 144,82% 588,60% 

Refrigeració 184,22% 732,61% 177,14% 702,76% 

Altres 167,58% 706,26% 167,58% 706,26% 

TOTAL 160,62% 660,68% 161,37% 663,88% 

SERVEI A2, PIBMIN A2, PIBMAX B1, PIBMIN B1, PIBMAX 

INDUSTRIAL 

Industrial 132,78% 347,41% 129,21% 337,97% 

TOTAL 132,78% 347,41% 129,21% 337,97% 

TRANSPORT 

Ferroc. i metro 137,11% 375,12% 137,11% 375,12% 

Aeri 149,01% 407,62% 149,01% 407,62% 

Marítim 149,01% 407,62% 149,01% 407,62% 

Camions i furg. 87,32% 238,88% 85,84% 234,82% 

Turismes i mot. 123,02% 336,52% 120,92% 330,80% 

Autobusos 99,34% 271,76% 97,65% 267,12% 

TOTAL 119,91% 328,02% 118,76% 324,89% 

TOTAL AMB 138,73% 414,65% 138,07% 413,10% 
 
Taula 30. Variacions de demanda d’energia final per serveis a 
l’any 2070 respecte a l’any de referència (100% any 2011).  
[Font: Elaboració pròpia] 

Els escenaris de demanda energètica 2100 es 
caracteritzen per un increment generalitzat de la 
demanda en els diferents serveis analitzats, amb 
l’excepció dels serveis camions i furgonetes i 
autobusos en els supòsits de creixement econòmic 
moderat. L’ampli horitzó analitzat explica els 
increments de la demanda de la taula anterior 
respecte a l’any de referència 2011, que assoleixen 
creixements molt grans. 

Analitzant el repartiment modal de les fonts 
energètiques, el sector residencial de l’AMB a l’any 
2100 és majoritàriament elèctric, amb presència 
fòssil quasi simbòlica al servei cuina i percentatges 
al voltant del 40% en ACS i calefacció. El DH&C agafa 
força en aquests sectors, i juntament amb 
l’increment de l’electrificació, explica aquesta 
redistribució del consum en contra dels 
combustibles fòssils que és especialment rellevant al 
servei refrigeració. El sector terciari segueix la 
mateixa tendència que el sector residencial, amb 
forts increments de la electrificació i increments 
menors del share de DH&C envers una disminució 
dels consums fòssils. 

El sector industrial també s’ha electrificat fortament 
en aquests escenaris de demanda seguint l’explicat 
en apartat previs d’aquest document, i presenta ara 
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percentatges majors als combustibles fòssils. La 
mobilitat elèctrica a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona l’any 2100 adquireix al transport rodat un 
paper protagonista envers els mitjans convencionals 
basats en combustibles fòssils. D’acord a les 
suposicions efectuades, el repartiment modal 
d’avions, vaixells i ferrocarril i metro es manté 
respecte a l’escenari de referència 2011.  

Els repartiments modals segons font energètica dels 
diferents serveis analitzats es troben detallats i 
ampliats a l’Annex d’aquest estudi. 

La diferència associada a la variable creixement 
econòmic és important a les corbes de demanda 
elèctrica dels escenaris 2100. En els supòsits de 
creixement  elevat,  s’observa  un  augment  de  la  
punta de demanda màxima a les 13:00h, que passa 
dels 2,5 GW a l’escenari de referència 2011, a 
aproximadament 17,0 GW al 2100. La segona punta 
assoleix a les 21:00h un valor lleugerament superior 
als 16,2 GW respecte als 2,05 GW que 

aproximadament existien a l’escenari 2011. El 
mínim  de  demanda  veu  de  nou  incrementat  el  seu  
valor, assolint entre les 01:00h i les 05:00h 
potències al voltant dels 6,0 GW, i remuntant a 
partir de les 6:00h. 

Sota creixement econòmic moderat, la punta al 
2100  assoleix  valors  al  voltant  de  5,2  GW  a  les  
13:00h, amb una segona punta de 5,6 GW sobre les 
21:00h. La demanda mínima entre les 01:00h i les 
05:00h es situa aproximadament als 2,1 GW. 
L’aplanament de la corba de demanda elèctrica és 
de nou notable en aquests escenaris de demanda, 
on la punta màxima s’ha desplaçat al període 
nocturn. 

 

 

 

 
Figura 57. Consum elèctric diari de l’AMB a l’any 2100 en cadascun dels escenaris climàtics considerats. Dia laborable estiu. 

[Font: Elaboració pròpia] 
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Com ja ocorregués als escenaris de l’any 2070, 
malgrat que les corbes corresponents als escenaris 
A2 i B1 en els diferents supòsits de creixement 
econòmic segueixen mantenint la tendència 
marcada pel creixement econòmic, s’observa un 
increment del desfasament entre aquestes com a 
efecte d’un major efecte del canvi climàtic, essent la 
diferència més observable en els supòsits de 
creixement econòmic elevat i pràcticament 
imperceptible als supòsits de creixement moderat. 
Malgrat aquest increment, el pes del canvi climàtic 
és encara anecdòtic en comparació a la resta de 
factors moduladors de la demanda. 

Les diferents figures i corbes es troben ampliades i 
detallades a l’Annex del present document. 
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5.3. COMPARATIVA D’ESCENARIS 
2011 - 2040 - 2070 - 2100 

Fins ara hem explicat els diferents escenaris de 
demanda, valorant la forquilla de resultats 
obtinguda tant en valor absolut com en funció del 
repartiment modal segons font energètica en els 
sectors i serveis escollits. Considerant conjuntament 
els resultats plantejats en els apartats anterior per a 
cadascun dels horitzons d’estudi, obtenim les 
següents comparatives ampliades i detallades a 
l’Annex. 

 

 

 

 

 
Figura 58. Comparativa [%] entre escenaris 2040-2070-2100. Escenari Climàtic A2, creixement econòmic moderat. 

[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 59. Comparativa [%] entre escenaris 2040-2070-2100. Escenari Climàtic A2, creixement econòmic elevat. 

[Font: Elaboració pròpia] 
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Considerant els escenaris corresponents a la família 
climàtica A2, s’observa clarament una tendència a 
l’electrificació d’acord als repartiments modals de 
les formes energètiques plantejats i justificats en 
apartats previs d’aquest document. Malgrat aquest 
increment generalitzat del share elèctric, s’observa 
que una activitat econòmica elevada resulta en unes 
ràtios d’electrificació majors i una reducció del 
percentatge de combustibles fòssils a favor del 
DH&C, que augmenta però en menor mesura que 

sota supòsits de creixement moderat. Aquest, 
encara que en comparació amb la resta de formes 
energètiques ocupa un pes molt menor i per tant 
resulta imperceptible en els gràfics de barres, 
incrementa notablement el seu pes respecte a 
l’escenari de referència en tots els supòsits de 
demanda. Als escenaris de demanda de la família 
climàtica B1, l’electrificació és igual d’important, 
obtenint-se els següents resultats: 

 
Figura 60. Comparativa [%] entre escenaris 2040-2070-2100. Escenari Climàtic B1, creixement econòmic moderat. 

[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 61. Comparativa [%] entre escenaris 2040-2070-2100. Escenari Climàtic B1, creixement econòmic elevat. 

[Font: Elaboració pròpia] 
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Si considerem ara les corbes de demanda elèctrica 
per cadascun dels supòsits climàtics i econòmics 
considerats, s’obtenen les següents figures.  L’anàlisi 
quantitatiu dels valors de demanda indicats a les 
diferents corbes de potències elèctriques és el 

corresponent als apartats previs d’aquest capítol i, 
en conseqüència, es presenta únicament una 
comparativa gràfica de les mateixes. Les diferents 
figures i corbes es troben ampliades i detallades a 
l’Annex del present estudi. 

 
Figura 62. Corbes de consum elèctric diari de l’AMB sota escenari climàtic A2 i creixement econòmic moderat. 

[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 63. Corbes de consum elèctric diari de l’AMB sota escenari climàtic A2 i creixement econòmic elevat. 

[Font: Elaboració pròpia] 
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Figura 64. Corba de consum elèctric diari de l’AMB sota escenari climàtic B1 i creixement econòmic moderat. 

[Font: Elaboració pròpia] 
 

 
Figura 65. Corba de consum elèctric diari de l’AMB sota escenari climàtic B1 i creixement econòmic elevat. 

[Font: Elaboració pròpia] 
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6. IMPACTE DEL CANVI CLIMÀTIC A LES 
INFRAESTRUCTURES 
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6.1. CAPACITAT DE LES 
INFRAESTRUCTURES 

El punt de partida d’aquest anàlisi hauria de ser la 
capacitat actual de la xarxa  per tal de poder 
comparar amb detall les situacions futures amb la 
de partida. Tot i que s’han intentat obtenir dades, 
no resulta en absolut fàcil ni en hi ha de disponibles 
que permetin aquests anàlisis de detall, el que ens 
ha conduit a uns anàlisis només qualitatius o 
agregats pel conjunt de l’AMB. 

En analitzar la capacitat de les infraestructures per 
afrontar les demandes calculades en el treball, el 
primer que cal determinar és quins aspectes s’han 
d’analitzar. Com ja s’ha apuntat en apartats previs 
del document, no es poden tractar d’igual manera 
les infraestructures elèctriques, les gasistes i les de 
climatització centralitzada.  

L’electricitat no es pot emmagatzemar i, en 
conseqüència , el que ens cal valorar és la capacitat 
de satisfer la demanda instantània màxima que es 
pugui produir, capacitat que caldrà generar i 
transportar instantàniament.  Aquesta capacitat 
instantània màxima es correspon amb la potència 
que pot subministrar la xarxa. Aquesta potència 
l’obtenim com el màxim de les corbes de demanda 
horària per a cada escenari generat. Els paràmetres 
a valorar són la capacitat d’injecció i la capacitat de 
generació instal·lada a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Un estudi més detallat que s’hauria 
d’abordar i que queda fora de l’abast d’aquest 
treball és la distribució territorial d’aquesta potència 
i la capacitat que tenen la xarxa de transport interior 
de l’AMB i la xarxa de distribució de repartir 
adequadament aquesta.  

Els combustibles fòssils, a diferència de l’electricitat, 
es poden emmagatzemar i cada consumidor pot 
administrar la  reserva que assigna a cada servei. Les 
cases, vehicles, industries, etc., disposen de dipòsits 
de combustible i poden adoptar la política de 
reposició que en cada cas considerin oportuna. En 
aquest cas les infraestructures a valorar són les de 

reserva de combustibles fòssils en l’àmbit de l’AMB 
de l’operador i, arribat el cas, el temps de reposició 
de la reserva a partir de les infraestructures de 
transport d’aquest tipus de combustibles. Destacar 
que el treball no distingeix els diferents tipus 
d’energia fòssil pel que es tracta de forma agregada 
el gas natural, les gasolines, el gas-oil i el querosè. 

Finalment, pel que fa a la climatització centralitzada, 
podríem  dir  que  quasi  tot  està  per  fer.  Hi  ha  molt  
poca xarxa desplegada i, encara, poques centrals de 
generació.  

Cal destacar que els models numèrics incorporen 
tant una reducció de la intensitat energètica 
(quantitat d’energia necessària per a produir els 
béns)  com  una  tendència  a  la  saturació  en  el  
consum energètic en incrementar-se els nivells de 
renda, principalment als sectors residencial, terciari 
i industrial. Tot això contribueix d’una forma clara a 
reduir la necessitat de noves infraestructures, a 
incrementar-ne la resiliència i, en general, a millorar 
la sostenibilitat de les mateixes.  
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CAPACITAT DE LA XARXA ELÈCTRICA 

El quadre següent recull les demandes aproximades 
de potencia elèctrica en GW que s’ha obtingut de 
les simulacions: 

 2011 (REF) 2040 2070 2100 
MIN 2,5 GW 3,2 GW 4,5 GW 5,6 GW 
MAX 2,5 GW 5,8 GW 11,0 GW 17,0 GW 

Taula 31. Demanda elèctrica màxima dels diferents escenaris 
temporals analitzats. 
[Font: Elaboració pròpia] 
 
La capacitat d’injecció de les línies que abasten el 
nucli central l’AMB s’estima en 6.016 MVA76 (5.414 
MW, aproximadament, sense considerar les línies 
de 400 kV que s’entenen específicament de 
transport). La capacitat de generació és d’uns 2.400 
MW 77  el que dóna una capacitat màxima de 
subministrament de  7.814 MW. 

El nivell de dotació d’infraestructura elèctrica  actual 
es considera adequat en l’àmbit urbà tenint en 
compte els indicadors de qualitat publicats. Existeix 
excedent en les zones industrials/terciàries que s’ha 
originat en la profunda crisis econòmica que s’ha 
patit en reduir-se l’activitat  i que segons 
Informacions publicades per REE s’estima que la 
reducció de demanda del sector industrial i terciari 
està en l’entorn del 30%, dada que ponderant-la 
amb el pes d’aquests sectors en el total del consum 
(40%) ens porten a un excedent de 937 MW. És a 
dir, sota aquestes estimacions, tindríem una qualitat 
de servei similar amb una capacitat de 
subministrament de 6,9 GW, el que representa el 
275% de la potencia demandada. 

Indicar en aquests punt que aquests 275% no es 
desproporcionat ni representa un excedent de 
infraestructura fora de lloc. Cal tenir present la 
possibilitat de talls en les xarxes de transport, són  
aquests nivells son els que permeten restituir el 

                                                               

76  Barcelona Regional (2011), Anàlisi de Contingències del 
Subministrament Elèctric de Barcelona. Escenari 2010. 
77 Ibíd. [76] 

servei amb brevetat i tenir uns nivells de resiliència 
acceptables. Indicar també que aquests 275% en sí 
mateix no és condició suficient per la qualitat en el 
servei,  cal a més i entre d’altre, una correcta 
maniobra  de  la  xarxa,   que  estigui  correctament  
mallada, que s’administrin correctament les 
potencies de tall circuit en les subestacions i que  hi 
hagi reserves en equips i equipaments clau . 

Mantenint aquest criteri de qualitat, que ja 
considerem en la franja adequada, les capacitats de 
subministrament en els diferents escenaris 
resultarien: 

 2011 (REF) 2040 2070 2100 
MIN 6,9 GW (real 7,8) 8,8 GW 12,4 GW 15,4 GW 
MAX 6,9 GW (real 7,8) 15,9 GW 30,2 GW 46,7 GW 

Taula 32. Capacitats de subministrament màxim dels diferents 
escenaris temporals analitzats.  
[Font: Elaboració pròpia] 

La sèrie corresponen al màxim aproximadament es 
correspondria a donar continuïtat als increments de 
la tendència històrica del darrers anys previs a la 
crisi ( analitzat pel conjunt de l’Estat). Així doncs, es 
pot afirmar que amb mecanismes i ritmes inversors 
similars als que s’han donat els darrers anys es 
satisfaria la demanda, essent l’escenari més 
probable quedar per sota d’aquests nivells. Arribat 
el cas, resulta recomanable impulsar la capacitat de 
generació interna per tal de no omplir el territori 
amb línies d’alta i molt alta tensió i millorar la 
resiliència, la sostenibilitat i la competitivitat 
econòmica de l’AMB. 

 
Figura 66. Històric de demanda d’energia elèctrica peninsular en 
l’horitzó 1998-2012.  
[Font: http://cambioclimaticoenergia.blogspot.com.es, accés 
1012/2014/] 
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El lector no ha d’imaginar un increment en l’impacte 
de les infraestructures de proporcions similars a les 
magnituds exposades. Si bé és cert que caldran més 
línies, també ho és que hi ha recorregut tecnològic 
per evitar la saturació, com per exemple en el cas de 
l’electricitat on existeix la possibilitat d’incrementar 
els nivells de tensió tal i com s’està portant a terme 
amb la paulatina migració (ja iniciada) cap els 25 kV 
en la totalitat de la xarxa de distribució, actualment 
funcionant encara en bona part a 11 kV.  

Tot i el dit anteriorment, caldrà més infraestructura i 
el territori cada cop presenta més dificultats per 
absorbir-la, tant pels fenòmens tipus “NIMBY” (de 
l’anglès, “Not In My Backyard”) pels quals la gent no 
les vol a prop seu, com per la dificultat d’encabir-les 
en una zona tant densa com és en molts punts la 
pròpia Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquest 
aspecte sens dubte serà un dels que marcarà les 
dificultats en el desenvolupament de la xarxa 
elèctrica com ja comença a succeir en l’actualitat.  

Finalment i pel que fa a la xarxa de distribució,  
aquesta és la que més patirà els increments de 
demanda en ser una xarxa no “planificada”. El seu 
desenvolupament es dissenya sempre a partir de les 
demandes que hi ha en cada instant del temps. En el 
cas de situar-nos en l’escenari de demanda elevada 
i/o en cas de produir-se canvis significatius en el 
model de generació, com la implantació 
generalitzada de la microgeneració distribuïda, sens 
dubte caldran operacions de reestructuració i 
racionalització d’aquesta xarxa. En cas de la 
generació distribuïda, es requerirà un increment en 
el mallat i les interconnexions, incrementant la 
responsabilitat d’aquest tram de la xarxa. 

 

 

CAPACITAT DE LES INFRAESTRUCTURES 
D’HIDROCARBURS 

El quadre recull les demandes aproximades 
d’energia fòssil en GWh/any que s’han obtingut de 
les simulacions: 

 2011 (REF) 2040 2070 2100 

MIN 32.876 GWh 35.500 GWh 32.200 GWh 20.900 GWh 

MAX 232.876 GWh 59.800 GWh 70.200 GWh 58.900 GWh 
Taula 33. Demandes anuals de combustibles fòssils en els 
diferents escenaris temporals analitzats. 
[Font: Elaboració pròpia] 
 

Les dades d’Enagas corresponents a la 
infraestructura de Gas Natural a la planta de 
Barcelona són: 

NOMBRE DE TANCS 6 

CAP. EMMAGATZEMATGE 
760.000 m3 GNL 

5.206 GWh 
60.546 Mm3 (n) 

CAPACITAT D’EMISSIÓ 
1.950.000 m3(n)/h 

544,3 GWh/dia 

CAPACITAT D’ATRACAMENT 
Mín. 30.000 m3 GNL 

Màx. 266.000 m3 GNL 

CÀRREGA DE CISTERNES 
15 GWh/ dia GNL 

50 cisternes/dia 

CAP. DESCÀRREGA VAIXELLS 
PETIT: 3.000 m3 GNL/h 

MITJÀ: 8.000 m3 GNL/h 
GRAN:10.000 /12.000 m3 GNL/h 

PRESSIÓ 
Mínima : 30 bar 
Màxima: 72 bar 

Taula 34. Principals característiques tècniques de les 
infraestructures de Gas Natural a la planta de Barcelona.  
[Font: http://www.enagas.es, accés 10/12/2014] 

Pel  que  fa  a  la  xarxa  d’infraestructura  fixa  de  CLH  
tenim una capacitat d’emmagatzematge de 419.000 
m3 on  es  guarden  gasolines,  gas-oil  i  querosè.  A  
partir del poder calorífic promig d’aquests 
hidrocarburs l’equivalent energètic resulta de quasi 
4.000 GWh. Sota aquestes capacitats obtenim una 
reserva promig corresponen al 28% del consum 
anual, és a dir, de quasi 3,5 mesos. 
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Mantenint aquest valor de reserva estratègica les 
capacitats d’emmagatzematge resultarien: 

 2011 (REF) 2040 2070 2100 

MIN 9.200 GWh 9.950 GWh 9.031 GWh 5.860 GWh 

MAX 9.200 GWh 16.773 GWh 19.690 GWh 16.520 GWh 
Taula 35. Capacitats d’emmagatzematge d’hidrocarburs en els 
diferents escenaris temporals analitzats. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
L’altre aspecte a considerar en relació als 
combustibles fòssils és el temps necessari per a 
reomplir els dipòsits i recuperar la reserva.  

S’indiquen a continuació algunes dades 78  que 
complementen les presentades en la taula anterior 
pel  Gas Natural i il·lustren aquesta capacitat, que en 
qualsevol cas a més del que es pot transportar pels 
conductes depèn dels vaixells i camions que es 
podessin fer arribar, aspecte que queda fora de 
l’abast d’aquest treball: 

 La capacitat de descàrrega dels vaixells 
petrolífers es de 3.200 m3/h. 
 

 Un vaixell tipus amb 60.000 tones (70.588 m3 ) 
descarrega en 30 hores. 

 
 La capacitat de transport de l’oleoducte 

Tarragona - Barcelona es de 472 milions de 
tones·km/any, equivalent a 186.130 kWh/dia. 

 
 CLH posseeix 2 vaixells de 48.121 tones de 

capacitat cadascun. 

La capacitat d’emmagatzematge pel que fa al 
subministrament energètic a l’AMB és elevada, però 
cal entendre que no es pot valorar exclusivament 
com a capacitat per a subministrar a l’àmbit 
geogràfic de l’AMB sinó com a capacitat 
d’administració del subministrament a la totalitat de 
la xarxa que abasta un àmbit geogràfic molt 
superior. 

                                                               

78 http://www.clh.es, accés 10/12/2014 

Pel que fa a la xarxa capil·lar de distribució de gas 
natural, a l’igual que la xarxa elèctrica, haurà 
d’absorbir les puntes de demanda instantàniament, 
convertint-se en aquest cas l’escenari en un 
problema de potència i no d’energia com s’han 
tractat fins aquest punt els combustibles fòssils. Cal 
en aquest sentit recordar que els escenaris, en tots 
els casos, apunten cap a un increment de 
l’electrificació, que alliberaria capacitat a la xarxa de 
distribució de gas.  

Podem concloure doncs que en cas de creixements 
elevats caldrà anar evolucionant la xarxa de gas, 
però en una magnitud molt inferior al que s’ha estat 
fent  en  els  darrers  anys  i  amb  un  impacte  molt  
menor que a la xarxa elèctrica. 

CAPACITAT DE LES XARXES DE DH&C 

Tenint en compte l’ampli abast temporal del treball, 
té poc sentit analitzar la capacitat disponible i les 
demandes de futur dels sistemes de DH&C. En 
qualsevol cas, això no és indicatiu de que aquestes 
xarxes resultin irrellevants com pot semblar en 
analitzar els resultats, tot el contrari. L’equip 
redactor entenem que aquestes xarxes representen 
les millors pràctiques energètiques que podem 
impulsar en el futur i que aquests tipus de xarxes 
requereixen tot el suport empresarial i institucional 
que se’ls pugui donar, creant noves concessions i 
ampliant les existents, facilitant espais per a les 
centrals, generant espais en el subsòl pel 
desplegament de les xarxes i impulsant la creació de 
dipòsits d’aigua temperada. 
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6.2. VULNERABILITAT FÍSICA 

En aquest apartat s’analitza com poden afectar els 
canvis climatològics i els potencials riscos originats 
amb aquests, als diferents elements que conformen 
les infraestructures energètiques, des del punt de 
vista de la naturalesa dels materials que les 
composen i de les seves característiques 
constructives. S’analitzen tant les xarxes com els 
elements de suport i els elements centrals. 

 
Figura 67. Exemples d’impactes físics en infraestructures 
energètiques. Rovellament i degradació prematura de 
cimentacions. 
[Font: http://www.emezeta.com, http://petreraldia.com, accés 
12/11/2014] 

Com a xarxa s’entén el conjunt de cables i 
conduccions que permeten el transport i distribució 
de la forma energètica d’un punt a un altre. 
Aquestes xarxes poden ser aèries, com és el cas de 
les línies elèctriques, o soterrades. En el cas de les 
xarxes soterrades, la casuística és diversa, des de les 
conduccions i cables soterrats directament en el 
terreny, passant per els prismes de formigó, fins a 
les galeries de serveis per on discorren els serveis 
normalment grapats o suportats a les seves parets. 

Com a elements de suport entenem aquells que 
permeten el sustent de les xarxes aèries, com són 
les torres, els pals i les seves fonamentacions. 

Per últim, s’analitzen els elements centrals, que són 
aquells on es genera, transforma i/o emmagatzema 
l’energia, com poden ser les centrals de generació 
elèctrica, les subestacions elèctriques, les centrals 
de climatització centralitzada, els dipòsits 
d’emmagatzematge d’hidrocarburs o les benzineres, 
entre d’altres. 

En la següent taula s’identifiquen els elements 
infraestructurals de cadascuna de les formes 
energètiques i que s’analitzaran en els propers 
apartats: 
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Taula 36. Identificació dels elements infraestructurals de les 
diferents formes energètiques considerades. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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6.2.1. Xarxes 

LÍNIES ELÈCTRIQUES 

Els conductors que es fan servir per a les línies 
aèries de transport i distribució d’electricitat a alta i 
mitja tensió són conductors nus, l’aïllament dels 
quals és l’aire. Segons la tensió del conductor 
s’hauran de separar més o menys; a major tensió 
major distància entre elements. 

Aquests conductors, a l’estar completament nus, 
estan exposats directament a la temperatura de 
l’ambient on estiguin. La temperatura afecta 
directament a la resistència dels conductors. Així 
quan més temperatura, més resistència i a la 
inversa. Si la temperatura global de l’ambient 
augmenta per culpa del canvi climàtic, la resistència 
dels conductors augmentarà i per tan la intensitat i 
al tensió es veuran afectades. A major temperatura, 
menor intensitat admissible al conductor i per tant 
menor capacitat de transport d’energia. A més, 
l’increment de la resistència dels conductors 
augmentarà les pèrdues en el transport d’energia, 
incidint en l’eficiència del sistema elèctric i el model 
energètic. 

 
Figura 68. Conductors nus en una línia elèctrica d’Alta Tensió. 
[Font: http://petreraldia.com, accés 12/11/2014] 

No només la temperatura tindrà incidència sobre 
aquestes xarxes aèries, que també podran veure’s 
afectades per temporals de vent, precipitacions 
intenses o incendis que podrien causar desperfectes 

a les línies afectant en conseqüència el 
subministrament elèctric de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 

Quan aquestes línies elèctriques discorren de forma 
soterrada, els conductors utilitzats incorporen 
aïllaments de diversos materials per evitar que el 
corrent es dissipi al medi on es troben enterrades, el 
gruix dels quals depèn de la tensió de la línia 
elèctrica. Per exemple, per una tensió de 380 V hi ha 
d’haver un gruix mínim de 2 mm; per a 220 kV 
aquest gruix s’incrementa fins als 40 mm i per a 400 
kV el gruix mínim serà 80 mm. La intensitat màxima 
admissible en aquests conductors aïllats depèn de la 
temperatura màxima que pugui suportar l’aïllament. 
A les xarxes elèctriques subterrànies això suposa 
una limitació ja que l’aïllament dels conductors 
s’escalfa per efecte dels camps elèctrics, els camps 
magnètics induïts a les pantalles del cable al 
circular-hi el corrent 79  o la influència tèrmica 
d’altres cables que discorren junts en un mateix 
traçat. Aquest increment de la temperatura limita la 
capacitat de transport d’energia i obliga en certs 
casos a incrementar la secció dels conductors per tal 
de transportar una potència determinada. 

La temperatura ambient, que tenia una influència 
notable en el cas de les línies elèctriques aèries, 
afecta poc i de forma esmorteïda a les xarxes 
subterrànies ja que aquestes tenen els cables 
normalment aïllats sota terra, on la temperatura es 
manté relativament constant al llarg de l’any a partir 
d’una certa profunditat d’enterrament.  

OLEODUCTES 

Els oleoductes de la companyia CLH transporten 
gasolines, gasoil i querosè. Aquests són d’acer al 
carboni, amb un diàmetre màxim de 35,5 cm i les 
parets tenen un gruix màxim de 8,4 mm. Estan 
enterrats a una profunditat mitjana de 1,20 m sota 
una pressió de treball de 120 kg/m2. Els 

                                                               

79 Sistemes trifàsics.  
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hidrocarburs es transporten des de la petroquímica 
de Tarragona a l’AMB i hi ha un petit ramal de 
Pallejà al Port de Barcelona, que és on té els dipòsits 
l’empresa i un altre tram que va des de els dipòsits a 
l’aeroport de Barcelona. 

 
Figura 69. Arribada d’oleoductes a una instal·lació 
d’emmagatzematge de CLH. 
[Font: http://www.clh.es, accés 12/11/2014] 

L’acer al carboni és un material amb alta resistència 
a la tracció, quant més carboni en la composició de 
l’acer  més  alt  és  l’índex  de  fragilitat  en  fred  i  més  
disminueixen la tenacitat i la ductilitat. Al disminuir 
la tenacitat augmenta el risc de que es trenquin i al 
disminuir la ductilitat disminueix la seva capacitat de 
deformar-se plàsticament. Normalment van 
enterrats així que no tenen pèrdua significativa de 
característiques directament originades en el canvi 
climàtic. 

GASODUCTES 

Els gasoductes en general estan fabricats amb tubs 
d’acer amb un límit elàstic elevat i totes les unions 
soldades, a més a més, estan revestits amb una 
làmina de polietilè per evitar la corrosió. La 
companyia Enagás té una planta de regasificació al 
port de Barcelona, i té dues xarxes de distribució de 
gas natural, una a 72 bars i l’altra a 45 bars. Pel que 
fa a la xarxa que passa per l’AMB, hi ha un tram que 
va  pel  mar  del  port  de  Barcelona  a  Sant  Adrià  del  
Besòs, d’una longitud de 13,1 km i de 50,8 cm de 
diàmetre, un altre tram del anomenat Cinturó de 
Barcelona que comença a Sant Adrià del Besòs i un 

altre que forma part de la xarxa Barcelona-Tivissa de 
60,96 cm, una part del recorregut del qual segueix el 
riu Llobregat des del Port de Barcelona. 

 
Figura 70. Gasoducte d’acer d’alta elasticitat instal·lat per 
ENAGAS. 
[Font: http://www.enagas.es, accés 12/11/2014] 

Tant els gasoductes com els oleoductes, són més 
resistents a les altes temperatures que a les baixes. 
El canvi climàtic augmentarà la temperatura global 
però els materials dels quals estan fets no es veuran 
afectats per aquest augment, ja que són molt 
resistents a alta temperatura, a més, el fet que 
estiguin  a  sota  terra  fa  que  no  notin  tan  els  canvis  
de temperatura. 
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6.2.2. Elements de suport 

L’electricitat arriba al consumidor gràcies a tota una 
xarxa  de  transport  i  distribució  que  hi  ha  des  de  la  
central on es produeix l’electricitat fins al punt de 
consum. Aquestes xarxes estan formades 
bàsicament per cables conductors d’electricitat i per 
torres  de  suport.  Segons  la  tensió  a  la  qual  viatgi  
l’electricitat i l’any de construcció s’utilitzen uns o 
altres tipus de torres. 

Normalment les torres de suport de les línies 
elèctriques de transport i de distribució a alta tensió 
a Catalunya i a l’AMB estan construïdes amb perfils 
metàl·lics d’acer amb tractaments anticorrosius, 
normalment el galvanitzat, que consisteix en donar-
li una capa protectora de zinc el qual en combinar-
se amb els elements externs atura i impedeix la 
corrosió protegint l’acer. Els elements metàl·lics 
d’acer s’uneixen entre sí per cargols o soldadura i 
formen una estructura metàl·lica de gelosia. També 
s’utilitzen suports metàl·lics de xapa; aquests estan 
formats per una estructura tubular tronco-
piramidal, de secció rectangular o rodona, i no són 
tan freqüents com els suports de gelosia. 

A la xarxa de distribució en baixa tensió de zones 
rurals s’utilitzen suports de fusta corresponents a 
espècies de pi amb tractaments adients per a la seva 
conservació davant d’agents externs i, en zones 
urbanes, s’utilitzen com a suport les façanes dels 
edificis i se’n distingeixen dos tipus: les esteses 
sobre cadiretes, que ja es deixen d’utilitzar en els 
nous projectes i les grapades directament sobre la 
façana. 

En la següent taula podem veure resumits els tipus 
de suport i on s’utilitzen: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 71. Resum de la tipologia de suport per infraestructures elèctriques aèries i soterrades a Catalunya. 

[Font: http:// http://icaen.gencat.cat/, accés 12/11/2014] 
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El recobriment galvanitzat li dóna a l’acer una 
excel·lent protecció. A l’estar recobert de zinc, 
aquest  és  el  que  es  corroeix  protegint  així  l’acer  i  
aquest queda intacte. A la taula següent podem 
observar l’espessor que va perdent el zinc 
anualment segon l’ambient on estigui: 

VELOCITAT DE CORROSIÓ DEL ZINC 
EN DIFERENTS ATMOSFERES (ISO 9223) 

CATEGORIA DE 
CORROSIVITAT AMBIENT 

PÈRDUA 
MITJANA 
ANUAL 

ESPESSOR 
ZINC 

C1 (molt baixa) - INT: sec. 0,1 M 

C2 (baixa) - INT: condensació ocasional. 0,1 a 0,7 M 

C3 (mitjana) 

- INT: humitat elevada i alguna 
contaminació a l’aire. 

- EXT: urbà no marítim i 
marítim de baixa salinitat. 

0,7 a 2,1 M 

C4 (alta) 

- INT: piscines, plantes 
químiques, etc. 

- EXT: industrial no marítim, 
urbà mar. 

2,1 a 4,2 M 

C5 (molt alta) - EXT: industrial molt humit o 
amb alta salinitat. 

4,2 a 8,4 M 

 
Taula 37. Velocitat de corrosió del zinc en diferents atmosferes. 
[Font: Elaboració pròpia, a partir de la norma ISO 9223] 

La majoria de suports elèctrics de l’AMB, estan en 
ambients industrials o en ambient humits al    
trobar-se a prop de rius o en zones de camps, i per 
aquests s’haurà de considerar una categoria de 
corrosivitat C3 i C4. A més, aquells suports elèctrics 
que es trobin a prop del mar s’hauran de considerar 
com a categoria C5, amb un grau de corrosivitat 
molt alt i una pèrdua mitjana anual de l’espessor de 
zinc de entre 4,2 i 8,4 m. 

A la següent taula podem observar l’espessor de la 
capa  de  zinc  segons  el  grau  de  revestiment  del  
galvanitzat: 

 

 

 

GRAU DE REVESTIMENT 
DE GALVANITZAT 

GRAU ESPESSOR ( M) g/m2 

35 1,4 245 
45 1,8 320 
50 2,0 355 
55 2,2 390 
60 2,4 425 
65 2,6 460 
75 3,0 530 
80 3,1 565 
85 3,3 600 

100 3,9 705 
 
Taula 38. Grau d’espessor de revestiment. 
[Font: http://www.andi.com.co, accés 11/11/2014] 

Així doncs, observant les dues taules veiem que si la 
humitat en l’ambient augmenta a causa del canvi 
climàtic, el grau de revestiment de galvanitzat dels 
suports elèctrics ha de ser major per tal de mantenir 
la vida útil de les torres en la magnitud actual i tenir 
present la reducció d’aquesta en les preexistents. 

Pel que fa el tema de l’augment de la temperatura 
que pot ocasionar el canvi climàtic, aquest augment 
no  seria  prou  important  per  arribar  a  afectar  ni  el  
zinc ni l’acer, ja que són metalls capaços de suportar 
altes temperatures. 

Quan hi ha hagut més problemes amb les línies 
elèctriques és quan ha nevat o ha fet molt de vent. 
Amb el canvi climàtic, el fred a l’hivern disminuirà 
així doncs hi haurà menys episodis de neu, tenint en 
compte que l’AMB ja és una zona en que neva algun 
hivern excepcional (malgrat aquesta tendència a 
l’alça de les temperatures en els mesos d’hivern, 
podrien també donar-se episodis de fred extrems de 
forma puntual). Els estudis també preveuen que 
amb el canvi climàtic, la velocitat mitjana del vent 
disminueixi, encara que la freqüència dels temporals 
i la seva intensitat podria incrementar-se i ser 
responsables de desperfectes a les infraestructures. 
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6.2.3. Elements centrals 

SUBESTACIONS ELÈCTRIQUES A L’AIRE 
LLIURE 

Els principals components d’una subestació són les 
barres (elements conductors entre components), els 
disjuntors, que serveixen principalment per a tallar 
la corrent, els seccionadors, la connexió a terra, els 
transformadors de potència i els elements de 
mesura de corrent i tensió. Per controlar una 
subestació també es necessiten unes dependències 
de control, les quals poden arribar a ocupar un 
edifici sencer en subestacions de tensió molt 
elevada. En aquest tipus d’equipaments, tot aquest 
aparellatge d’alta tensió queda exposat a les 
ingerències climàtiques i per tant es pot veure 
afectat per les modificacions causades pel canvi 
climàtic. 

 
Figura 72. Principals elements d’una S/E a l’aire lliure. 
[Font: Diputació de Girona (2009), Estudi de minimització 
d’impactes ocasionats per les subestacions de la MAT a les 
comarques gironines] 

Un augment de la temperatura com a conseqüència 
dels efectes del canvi climàtic , per exemple, 
afectarà tots els equips. Les barres, com a elements 
conductors, podrien perdre part de la seva capacitat 
de transportar energia alhora que patir un 
increment de les pèrdues. Als disjuntors, 
encarregats de tallar el corrent si hi ha alguna 
sobrecàrrega per tal d’evitar malmetre els altres 
elements, l’augment de temperatura podria en 

casos extrems arribar a retardar el temps de reacció 
i actuació davant aquest tipus d’esdeveniments. 

Per l’altra banda, els forts episodis de pluja podrien 
arribar a inundar les subestacions si no tenen un 
bon sistema de drenatge de l’aigua. Aquest efecte 
podria veure’s també en subestacions a l’aire lliure 
ubicades a les proximitats de la costa o de cursos 
fluvials. En aquestes, episodis de desbordament dels 
rius o augments significatius del nivell del mar 
podrien ser responsables d’inundacions que podrien 
comprometre el subministrament d’energia. La 
variació de la humitat relativa, a més, podria ser 
responsable d’una acceleració del procés de 
corrosió sobre els equips ubicats al pati d’alta 
tensió. 

SUBESTACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS 
SOBRE RASANT 

Les subestacions elèctriques que estan ubicades en 
edificis sobre rasant no notaran tant les variacions 
climàtiques. A l'estar cobertes, el seu aparellatge 
estarà protegit de la pluja i de la humitat. L’augment 
de temperatura, no obstant, sí que es podria arribar 
a notar dins de l’edifici, però no per ocasionar danys 
ja que habitualment es disposa de sistemes de 
climatització que mantenen unes condicions 
ambientals apropiades als marges d’operació dels 
diferents equips de la subestació. En casos extrems, 
la instal·lació de sistemes de ventilació i 
climatització o la millora del sistemes existents 
podria reduir notablement el pes de les variacions 
de temperatura que puguin donar-se a l’AMB com 
efecte del canvi climàtic. Les subestacions sobre 
rasant, igual que les subestacions a l’aire lliure, 
també podrien veure’s afectades per episodis 
d’inundacions com efecte de pluges torrencials, 
desbordament de cursos fluvials o increments del 
nivell del mar. 
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SUBESTACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS 
SOTA RASANT 

Aquestes subestacions no es veuen afectades per 
les variacions climàtiques tant com les seves 
homònimes a l’aire lliure o en edifici sobre rasant. A 
l’estar soterrades, el sòl funciona com a aïllant 
mantenint unes característiques ambientals 
relativament constants al llarg de l’any. Malgrat tot, 
aquest tipus d’equipaments també podrien veure’s 
afectades en episodis de precipitacions intenses o 
creixements del nivell fluvial o marítim en aquelles 
subestacions a prop de rius o del mar, ja si hi ha 
alguna filtració es poden arribar a inundar. 

CENTRALS DE GENERACIÓ ELÈCTRICA 

Com s’ha descrit en l’apartat d’infraestructures 
energètiques, dins l’AMB hi ha dos focus principals 
de generació d’energia elèctrica. Un és al port de 
Barcelona, i l’altre a Sant Adrià del Besòs. Aquestes 
centrals es troben molt a prop del mar, de manera 
que la humitat i la salinitat en l’ambient és, en 
general, alta, i per tant l’efecte de corrosió que han 
de suportar és més elevat. En aquest tipus 
d’infraestructures, l’augment de la temperatura 
com a efecte del canvi climàtic podria afectar també 
el sistema de refrigeració del procés d’obtenció 
d’electricitat quan aquest es realitza contra el mar, 
afectant a l’eficiència global de la central i per tant 
incrementant la quantitat d’energia requerida per 
produir una mateixa unitat de generació elèctrica. 

CENTRALS DE GENERACIÓ DELS SISTEMES 
DE DH&C 

No només les centrals de generació elèctrica 
podrien patir els efectes de les modificacions 
causades pel canvi climàtic. Els sistemes de DH&C 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona també 
disposen  de  centrals  de  generació  de  fred  i/o  calor  
ubicades en diferents punts de la geografia 
metropolitana que podrien veure’s afectades. 

Per exemple, la Central del Fòrum de Districlima, 
que dóna servei de climatització al districte del 
Besòs, es troba al front Litoral del riu Besòs sota una 
duna artificial per a mitigar l’impacte visual. En 
aquest cas, a l’ubicar-se les instal·lacions en un espai 
cobert i ben ventilat, les variacions climàtiques no 
tindran un efecte significatiu (aquelles centrals que 
disposin de refrigeració amb aigua de mar, no 
obstant, podrien veure’s afectades d’igual manera 
que en el cas de les centrals de generació elèctrica). 

 
Figura 73. Central del Fòrum de Districlima. 
[Font: http://www.districlima.com, accés 05/12/2014] 

Un altre exemple seria la central de la Zona Franca 
d’Ecoenergies, que es troba ubicada al parc logístic 
de la Zona Franca de Barcelona i és d’on es desplega 
la xarxa de calor i fred d’Ecoenergies Barcelona Sud. 
Des d’aquí és on es controla tota la xarxa, analitzant 
i  processant  a  temps  real  totes  les  dades  de  
centrals, subestacions i xarxa de transport. Aquesta 
central té a més un sistema d’emmagatzematge 
d’energia frigorífica en uns dipòsits de gel. Aquests 
dipòsits, si bé es troben ubicats sota terra i disposen 
d’un avançat sistema d’aïllament, podrien veure’s 
afectats per increments extrems de temperatura a 
l’AMB que requeririen augmentar la generació de 
fred  necessària  per  tal  de  mantenir  el  gel  o  bé  per  
afectació sobre les torres de refrigeració. 
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Figura 74. Central de la Zona Franca d’Ecoenergies. 
[Font: http://www.ecoenergies.cat, accés 05/12/2014] 

Les variacions en la humitat relativa, al tractar-se 
d’un recinte cobert i tancat, no tindrà un efecte 
notable. Igual que a les subestacions elèctriques, en 
episodis de precipitacions intenses podrien donar-se 
filtratges d’aigua a l’interior d’aquest tipus de 
centrals, causant inundacions i malmetent els 
equips que a dins s’hi ubiquen. 

La resta de centrals de generació de Districlima i 
Ecoenergies, i els centres de generació d’altres 
xarxes de DH&C de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona com Molins Energia o Parc de l’Alba, 
també s’ubiquen en recintes coberts i per tant es 
veuran poc afectats per variacions en la humitat 
relativa. Els increments de temperatura estimats per 
a l’AMB es veuran suavitzats per efecte d’aquesta 
ubicació a l’interior dels equips de generació de 
calor  i  fred  de  les  xarxes  de  DH&C,  si  bé  sí  que  
podrien produir-se efectes sobre l’eficiència dels 
processos en períodes pics de temperatura, 
especialment als sistemes de refrigeració on podria 
incrementar l’energia necessària per produir una 
mateixa unitat d’energia frigorífica. Totes aquestes 
instal·lacions podrien veure’s afectades per 
inundacions en episodis de precipitacions intenses 
o, quan aquestes s’ubiquin en les proximitats de 
cursos fluvials o a prop de la costa, per crescudes 
del nivell dels rius o del mar. Aquesta anàlisi, no 
obstant, es portarà a terme en capítols posteriors 
d’aquest document. 

DIPÒSITS D’EMMAGATZEMATGE 
D’HIDROCARBURS I DE GAS 

Els principals dipòsits d’emmagatzematge 
d’hidrocarburs i gas es troben ubicats al port de 
Barcelona. La seva gran proximitat al mar els exposa 
de forma permanent a elevats nivells d’humitat i 
salinitat que resulten en un ambient molt corrosiu 
que afecta els tancs d’emmagatzematge de manera 
més intensa que altres instal·lacions similars 
instal·lades a terra ferma. A més, forts temporals 
marítims o episodis de precipitacions abundants 
poden accelerar encara més el procés i causar 
desperfectes en aquestes infraestructures. Així 
doncs, els principals impactes sobre les 
infraestructures centrals d’emmagatzematge 
d’hidrocarburs  i  gas  patiran  poc  com  a  efecte  de  la  
variació de la temperatura, però alhora es veuran 
afectades per episodis de pluges intenses i 
temporals. La humitat relativa, per trobar-se en un 
ambient ja molt corrosiu persé, tindrà un efecte poc 
notable. 

 
Figura 75. Dipòsits d’emmagatzematge de gas d’ENAGAS al Moll 
de l’Energia del Port de Barcelona. 
[Font: http://www.portdebarcelona.cat, accés 05/12/2014] 

BENZINERES 

Hi ha moltes benzineres dins l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, que segons la zona on s’ubiquin, 
podran veure’s afectades en menor o major mesura 
pels diferents efectes del canvi climàtic. Episodis 
d’inundacions, increments en els requeriments 
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d’aïllament per efecte de l’augment de la 
temperatura, augment de la corrosió per efecte de 
la humitat relativa o desperfectes per temporals en 
són alguns d’ells. 

 

6.3. VULNERABILITAT TERRITORIAL 

A l’hora d’analitzar la vulnerabilitat territorial de les 
infraestructures energètiques cal tenir en compte 
l’orografia del terreny i com incideixen els canvis 
climatològics en aquest. 

Un dels efectes del canvi climàtic que es preveuen 
sobre el territori és l’augment de la freqüència i 
magnitud de les inundacions. Al llarg del segle XXI es 
preveu a Catalunya un augment apreciable de la 
freqüència dels episodis de precipitació 
extremadament abundant (més de 100 mm en 24 
hores), així com la probabilitat d’ocurrència dels 
mesos excepcionalment plujosos80. Amb aquesta 
tendència es preveu que la zonificació dels espais 
fluvials variï, ampliant-se les zones amb risc 
d’inundació. En el llibre “Aigua i canvi climàtic. 
Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya” de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, s’esmentava que en 
alguns estudis es preveia un increment de la 
freqüència o període de retorn, podent passar el 
T=100 anys a T=50 anys o menys. També 
s’esmentava un possible increment de l’ordre del 
20% en els cabals punta d’aiguats extraordinaris. 

Un altre efecte territorial associat al canvi climàtic 
és l’augment del nivell del mar, que s’estima en 
aproximadament 1 metre81.  

A més, l’increment de temperatures i l’augment de 
la freqüència de fenòmens meteorològics extrems 
comportarà un increment dels risc d’incendis 
forestals. L’àrea sota alt risc d’incendis s’estendrà a 
causa de les sequeres, l’abandonament de les zones 
rurals, la successió cap a boscos joves i més densos i 
una gestió forestal menys intensiva. El canvi d’usos 
en el bosc serà un factor que comportarà que 
aquests incendis siguin més intensos i virulents 
degut a l’increment del sotabosc. 

                                                               

80  Barrera  -  Escoda,  A.  i  J.  Cunillera  (2011):  Primer  informe  sobre  la  
generació d’escenaris regionalitzats per a Catalunya durant el segle XXI 

81 IPCC (2013), Fifth Assessment Report AR5, http://www.ipcc.ch 
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Per analitzar en detall l’efecte d’aquests factors de 
risc sobre les infraestructures energètiques de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’han generat els 
plànols de risc d’inundabilitat per període de retorn 
de 50, 100 i 500 anys, risc d’inundabilitat per 
augment del nivell del mar i risc d’incendi. Així, a 
partir dels plànols de l’estat actual de les 
infraestructures energètiques (elèctriques, gasistes, 
de climatització centralitzada i de productes 
petrolífers), on s’identifiquen les xarxes i els 
elements centrals d’aquestes infraestructures, 
s’analitzen les possibles afectacions i impactes sobre 
aquests elements derivats de l’efecte del canvi 
climàtic. En concret, s’analitzen els següents riscos i 
els seus efectes sobre les infraestructures 
energètiques: 

- Risc d’inundabilitat de les infraestructures 
energètiques per la crescuda dels rius 
Llobregat i Besòs: Pels períodes de retorn T50, 
T100 i T500, es representen les àrees afectades 
pel desbordament dels rius i la diferència de 
cotes entre la làmina d’aigua i el terreny pels 
diferents períodes de retorn, on s’identifiquen 
les franges de risc potencial per afectació del 
canvi climàtic (veure els plànols 3.0, 3.1, 3.2 i 
3.3) de forma qualitativa. 

- Risc d’inundabilitat de les infraestructures 
energètiques per la crescuda del nivell del mar: 
Es representa el diferencial topogràfic respecte 
el nivell del mar i l’afectació de l’increment del 
nivell del mar d’1 metre sobre les 
infraestructures energètiques (veure els 
plànols 4.0 i 4.1), segons el valor més 
desfavorable indicat a l’últim informe de l’IPCC. 

- Risc d’incendi sobre les infraestructures 
energètiques: Es representa la combustibilitat i 
inflamabilitat de les masses forestals, en el 
context climàtic actual, i els punts d’ignició i 
àrees cremades des de l’any 1986 (veure els 
plànols 5.0, 5.1 i 5.2). 

 

L’anàlisi de la vulnerabilitat territorial de les 
infraestructures estarà subjecte a una sèrie de 
limitacions degudes a l’absència de projeccions de 
futur per alguns d’aquests efectes climàtics. En 
aquest casos, la metodologia d’anàlisi es basarà en 
l’estudi de la situació actual i la inferència de 
possibles escenaris futurs en relació als efectes del 
canvi climàtic, que podrien ser responsables 
d’impactes més freqüents i intensos sobre aquestes 
infraestructures. 

Així doncs, en el cas de la inundabilitat, s’han 
utilitzat els períodes de retorn i els calats de la 
situació actual per realitzar un anàlisi de futur a 
partir de la zona inundada dels diferents períodes. 
Amb aquest, es tractarà de preveure la diferència de 
cota  dels  terrenys  propers  i  la  làmina  d’aigua  en  
cadascun dels horitzons d’estudi, establint 
d’aquesta manera quines zones tenen més 
probabilitat de ser afectades per fenòmens 
d’inundacions en el futur com a conseqüència del 
canvi climàtic. 

Respecte el risc d’incendi, al no disposar de 
projeccions de futur, s’ha portat a terme l’anàlisi 
d’aquelles zones que tenen actualment un major 
risc d’incendi i que, com efecte de les alteracions 
introduïdes pel canvi climàtic, es podran veure 
incrementades o agreujades. 

En el cas de l’increment del nivell del mar, pel 
contrari, sí es disposa de projeccions de futur i, en 
conseqüència, l’anàlisi dels seus efectes sobre les 
infraestructures energètiques de l’AMB es portarà a 
terme en funció d’aquestes. No s’inclouen en 
aquestes projeccions el possible agreujament dels 
temporals marítims (episodis i intensitat) com a 
conseqüència de les alteracions provocades pel 
canvi climàtic, essent necessari considerar-los 
també a l’anàlisi. 
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6.3.1. Risc d’inundabilitat per 
augment del nivell dels rius 

RISC D’INUNDABILITAT DE LES 
INFRAESTRUCTURES ENERGÈTIQUES 

En el plànol 3.0 d’inundabilitat es poden identificar 
les zones susceptibles d’inundar-se al produir-se les 
precipitacions equivalents a un període de retorn de 
50 anys, un període de retorn de 100 anys i un de 
500, considerant l’estat actual infraestructural i 
territorial, sense tenir implícit els efectes per canvi 
climàtic. Les zones afectades per risc d’inundabilitat 
per  a  cadascun  dels  tres  períodes  de  retorn  estan  
il·lustrades amb una escala de blaus. Considerant 
aquests tres períodes, s’observa que en períodes de 
T=100 i T=500 als trams finals dels rius Llobregat i 
Besòs, surten dels marges fluvials inundant les 
zones urbanitzades colindants. En general, per un 

període de retorn de 50 anys, les àrees afectades es 
concentren al costat dels marges dels rius i al llarg 
del seu curs o traçat. A major període de retorn, 
major és la zona d’inundabilitat, arribant a afectar 
àrees urbanitzades. 

En el cas del riu Llobregat les zones més afectades 
es concentren a la zona de la desembocadura, des 
de les poblacions de Sant Boi de Llobregat i Cornellà 
de Llobregat cap al mar, on les àrees afectades 
augment quant major és el període de retorn. A la 
resta del curs del riu, a l’alçada de Sant Andreu de la 
Barca, també apareixen zones afectades, però en 
franges molt confinades al costat dels dos marges 
del riu i al llarg d’aquest. 

 

 

 
Figura 76. Imatge del plànol 3.0 Risc d’inundabilitat, zona de desembocadura del riu Llobregat (zona entre el Prat de Llobregat i el mar). 

[Font: Elaboració pròpia] 
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Figura 77. Imatge del plànol 3.0 Risc d’inundabilitat, aigües amunt de la desembocadura del riu Llobregat (zona de Sant Andreu de la Barca i 

Martorell). 
[Font: Elaboració pròpia] 

D’altra banda, en el cas del riu Besòs, les zones més 
afectades pel desbordament del riu Besòs es situen 
aigües amunt de la desembocadura, al seu pas per 

la població de Montcada i Reixac. No obstant, quan 
major és el període de retorn, major és l’afectació 
en la zona de desembocadura d’aquest riu. 
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Figura 78. Imatge del plànol 3.0 Risc d’inundabilitat, zona de desembocadura del riu Besòs. 

[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 79. Imatge del plànol 3.0 Risc d’inundabilitat, aigües amunt de la desembocadura del riu Besòs (zona de Montcada i Reixac). 

[Font: Elaboració pròpia] 
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Al respecte de les infraestructures energètiques, 
veiem que aquestes es poden veure afectades per 
episodis de desbordament del curs de l’aigua en 
ambdós rius. En quant als elements centrals 
d’aquestes infraestructures energètiques, observem 
dues grans àrees d’afectació, coincidents amb les 
desembocadures d’ambdós rius. En concret, es 
veuen afectades: 

ELEMENT CENTRAL T50 T100 T500 
ZONA DEL RIU LLOBREGAT 
SSEE Llobregat    
SSEE Sant Boi    
SSEE Motors    
Central d’Ecoenergies    
SSEE Celsa    
SSEE Praxair    
SSEE Solvay (fora àmbit AMB)    

ZONA DEL RIU BESÒS 
SSEE Santa Coloma    

 
Taula 39. Elements centrals en risc d’inundabilitat per als 
diferents períodes de retorn. 
[Font: Elaboració pròpia] 

La majoria d’aquest elements centrals estan ubicats 
a la conca del riu Llobregat (a la seva 
desembocadura, entre les poblacions de Sant Boi i 
Cornellà de Llobregat i el mar) i corresponen a 
subestacions elèctriques, excepte la central de 
climatització centralitzada d’Ecoenergies. Tal i com 
es recull a la taula anterior, totes aquestes 
instal·lacions es veurien afectades per precipitacions 
corresponents a un període de retorn de 500 anys, i 
els calats que s’assolirien oscil·larien entre els 25 i 
300 centímetres depenent de la zona i la instal·lació. 

ELEMENT CENTRAL 
Calat 

Mín. 
(cm) 

Màx. 
(cm) 

Promig 
(cm) 

ZONA DEL RIU LLOBREGAT 
SSEE Llobregat 0 93 49,38 
SSEE Sant Boi 0 166 93,43 
SSEE Motors 77 280 175,51 
Central d’Ecoenergies 0 143 30,59 
SSEE Celsa 156 204 177,61 
SSEE Praxair 0 417 372,39 

ELEMENT CENTRAL 
Calat 

Mín. 
(cm) 

Màx. 
(cm) 

Promig 
(cm) 

ZONA DEL RIU BESÒS 
SSEE Santa Coloma 0 85 24,77 

 
Taula 40. Elements centrals en risc d’inundabilitat per als 
diferents períodes de retorn. 
[Font: Elaboració pròpia] 

Les subestacions més afectades serien les de Praxair 
i Celsa, ambdues ubicades a la població de Sant 
Andreu de la Barca i molt properes a la llera del riu 
Llobregat. Els calats màxim estimats, per a un 
període de retorn de 500 anys, serien de 417 cm i 
204 cm respectivament, amb valors promitjos de 
372 cm i 178 cm, que evidencien els danys que  
aquestes instal·lacions patirien. Aquestes dues 
instal·lacions donen servei únicament a les 
industries del mateix nom i, per tant, aquests 
esdeveniments només incidirien sobre aquests 
processos industrials i no sobre la resta del 
subministrament elèctric.  

La Subestació de Motors també es veuria 
compromesa, amb un calat promig de 176 cm. La 
resta d’instal·lacions tindrien una afectació menor, 
amb calats que oscil·larien entre els 25 cm i 97 cm.  
L’abastament energètic de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona no es veuria compromès en cas 
d’inundació d’una de les seves subestacions, 
afectant únicament als subministraments que 
depenguin d’aquestes instal·lacions. Un episodi 
d’inundació simultània de vàries d’aquestes alhora, 
no obstant, sí que podria comprometre-lo, encara 
que aquest és un escenari altament improbable. 

Per altra banda, en referència a les xarxes 
energètiques, es veuen afectades aquelles que 
tenen un traçat “paral·lel” al curs dels rius, properes 
als seus marges o que estan instal·lades en zones en 
risc d’inudabilitat. En concret, es veuen afectades la 
xarxa  de  CLH  i  Enagas,  que  discorren  paral·leles  al  
curs del riu Llobregat (des de la zona portuària de la 
ciutat de Barcelona fins a la població de Sant Andreu 
de la Barca, aproximadament), i una segona 
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canonada d’Enagas, que discorre paral·lela al riu 
Besòs  al  llarg  de  tot  el  seu  traçat  per  l’Àrea  
Metropolitana de Barcelona. 

Les afectacions d’aquests infraestructures 
energètiques (elements centrals i xarxes) poden 
traduir-se en inundacions d’elements centrals 
(subestacions i centrals), inundacions d’arquetes i 
cambres de registre, desgast i dany a 
fonamentacions, inundació de prismes i 
descalçament d’infraestructures soterrades, entre 
d’altres, però que en principi no haurien de 
comprometre la garantia del servei. 

FRANGES DE RISC POTENCIAL PER 
AFECTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC 

Complementari al plànol de risc d’inundabilitat, en 
els plànols 3.1, 3.2 i 3.3 de calats dels rius per a 

períodes de retorn T50/T100/T500 i franja de risc 
potencial per afectació del canvi climàtic, s’han 
representat les àrees d’inundació per als diferents 
períodes de retorn (degradats blaus) així com les 
zones amb més probabilitat d’incrementar el seu 
risc d’inundació si l’augment de les lleres dels rius es 
veiés incrementat per l’efecte del canvi climàtic 
(degradats roses). A aquests zones les anomenem 
franges de risc potencial. 

En  aquest  cas,  es  pot  observar  que  en  la  zona  
d’influència del rius Besòs la franja de risc potencial 
queda molt acotada a la zona de la desembocadura 
del riu. 

 
Figura 80. Imatge del plànol 3.1 Risc d’inundabilitat i potencial afectació pel canvi climàtic per un T50, zona de desembocadura del riu Besòs. 

[Font: Elaboració pròpia] 
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Figura 81. Imatge del plànol 3.3 Risc d’inundabilitat i potencial afectació pel canvi climàtic per un T500, zona de desembocadura del riu Besòs. 

[Font: Elaboració pròpia] 

En canvi, en la zona del riu Llobregat, veiem que la 
franja de risc potencial s’estén més enllà de la 
desembocadura del riu, aigües amunt, sent major 
en el marge esquerra del riu, i amb una diferència 

de calats  menor que en el  cas  del  riu  Besòs,  el  que 
evidencia un major potencial d’inundabilitat en cas 
de veure’s afectat pel canvi climàtic. 

 
Figura 82. Imatge del plànol 3.3 Risc d’inundabilitat i potencial afectació pel canvi climàtic T500, zona de desembocadura del riu Llobregat. 

[Font: Elaboració pròpia] 
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Figura 83. Imatge del plànol 3.3 Risc d’inundabilitat i potencial afectació pel canvi climàtic T500,                                                                           

aigües amunt de la desembocadura del riu Llobregat (zona de Sant Andreu de la Barca i Martorell). 
[Font: Elaboració pròpia] 

En ambdós escenaris d’inundabilitat (on es 
consideren les zones inundables i les franges de risc 
potencial per diferents períodes de retorn) els 
efectes sobre les infraestructures energètiques 
seran els mateixos. Serà important, però, tenir en 
compte aquest potencial risc per futures 
ampliacions de les infraestructures energètiques 
derivades dels increments de demanda. 
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6.3.2. Risc d’inundabilitat per 
augment del nivell del mar 

En el cas d’avaluació del risc d’inundabilitat per 
augment del nivell del mar, s’han grafiat dos plànols 
amb una projecció d’1 m feta específicament per 
aquest treball i segons les dades de l’últim informe 
de l’IPCC de l’any 2013. Un primer plànol (plànol 
4.0) on es representa el diferencial topogràfic 
respecte el nivell del mar i el terreny i un segon 
plànol (plànol 4.1) on es representen les zones que 
es veurien directament afectades per un creixement 
del nivell del mar d’1 metre. 

En aquest darrer cas, les zones afectades per un 
augment del nivell del mar corresponen a totes 
aquelles zones en contacte directe amb l’aigua, és a 
dir,  el  front  marítim,  ja  que  les  àrees  amb  un  
diferencial de terreny/mar negatiu corresponents a 
l’interior del territori, no s’han grafiat per 
considerar-se que es veuran protegides o per la 
pròpia orografia del terreny o per l’acció de l’home. 

En el cas de risc d’inundabilitat per augment del 
nivell del mar, tal i com reflecteixen les imatges 
inferiors, no es detecten infraestructures 
energètiques afectades. 

 
Figura 84. Imatge del plànol 3.0 Risc d’inundabilitat, zona de desembocadura del riu Llobregat. 

[Font: Elaboració pròpia] 
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Figura 85. Imatge del plànol 3.0 Risc d’inundabilitat, zona de desembocadura del riu Besòs. 

[Font: Elaboració pròpia] 

Cal remarcar que, tot i que un hipotètic augment del 
nivell del mar en un metre no tingués una afectació 
directa sobre les infraestructures energètiques, el 
seu efecte sobre el territori i per tant sobre les 
infraestructures energètiques existents podria ser 
major per l’efecte de la crescuda dels rius, donat 
que un hipotètic escenari simultani de creixement 
del nivell del mar i de nivell dels rius podria provocar 
que aquests no poguessin desguassar tot el cabal 
previst i per tant augmentar les zones 
d’inundabilitat per desbordament de les lleres dels 
rius. Així mateix, un possible agreujament dels 
temporals de mar com a conseqüència del canvi 
climàtic en els propers anys, podria tenir efectes 
sobre aquelles infraestructures situades a les zones 
més properes a la costa.  
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6.3.3. Risc d’incendi 

La darrera col·lecció de plànols de riscos, 
corresponen al risc d’incendi. Es representen la 
combustibilitat i la inflamabilitat de les masses 
forestals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona així 
com els punts d’ignició (punts d’inici d’incendis, 
cremes agrícoles, focs urbans i altres incidències) i 
àrees cremades a  l’AMB des de l’any 1986.  Tots  els  
plànols recullen els riscos que es poden donar en el 
context climàtic actual, sense tenir en compte ni 
recollir els possibles efectes del canvi sobre aquests 
riscos, i per tant, sobre les infraestructures 
energètiques existents. Per a l’anàlisi del risc 
d’incendi, s’han fet servir els següents models de 
combustibilitat82: 

Al Grup de les Pastures trobem: 

 Model 1: pastura fina, seca i baixa. El foc es 
propaga per l’herba i es desplaça a gran 
velocitat.  
 

 Model 2: pastura fina, seca i baixa. El foc es 
propaga igual que al model anterior, però 
amb més quantitat de combustible, 
incrementant la intensitat del foc.  
 

 Model 3: pastura  densa,  seca  i  alta.  Foc  
més intens que als dos casos anteriors, 
amb una velocitat de propagació elevada 
sota  influència  del  vent.  El  foc  pot  
propagar-se per la part superior de l’herba i 
saltar. 

Al Grup dels Matollars de Càrrega Moderada: 

 Model 5: matollar dens i verd de menys 
d’un metre d’altura. El foc es propaga pel 
sòl i crema la fullaraca i la pastura. Focs poc 
intensos a causa de la poca càrrega del 
combustible. 
 

                                                               

82 Models definits per Rothermel el 1983 i adaptats a la peninsula ibérica 
mitjançant claus fotogràfiques per l’ICONA el 1989. 

 Model 6: semblant al Model 5 però amb 
espècies de fullatge més inflamables i 
plantes més altres o matollar més madur, 
però no tan alt com al Model 4. El foc es 
propaga pel matollar, on el fullatge és 
inflamable, amb velocitats de vent 
moderades.  Si  hi  ha  poc  vent,  el  foc  pot  
baixar a ran de terra. 

Al Grup dels Matollars d’Elevada Càrrega: 

 Model 4: matollar madur o plantació jove 
molt densa, amb branques seques a 
l’interior. Focs ràpids que es propaguen per 
les capçades del matollar, consumint el 
fullatge i el material llenyós fi i mort amb 
un augment significatiu de la intensitat del 
foc.  
 

 Model 7: matollar d’espècies més 
inflamables que al Model 6, de mig metre a 
dos metres d’alçada. El foc es propaga pel 
matollar i la fullaraca amb la mateixa 
facilitat. El matollar propaga el foc encara 
que contingui un grau d’humitat més 
elevada. 

Al Grup de la Fullaraca: 

 Model 8: bosc  dens  de  coníferes   o  
planifolis de fulla petita, amb fullaraca 
compacta i poc matollar o vegetació 
herbàcia al sotabosc. Focs superficials i 
amb alçada de flama baixa. Propagació del 
foc per la fullaraca molt compacta.  
 

 Model 9: semblant al Model 8 però amb 
fullaraca menys compacte, acícules llargues 
de coníferes o fulles grans de planiformis. 
El foc es propaga per la fullaraca més 
ràpidament que al model anterior i amb 
una alçada de flama major. Velocitat de 
propagació elevada amb velocitat de vent 
elevada.  
 

 Model 10:  bosc amb gran quantitat de 
llenya i arbres caiguts. Focs més intensos 
del grup per la major quantitat de material 
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acumulat, amb més freqüència que el 
Model 9 i on el foc pot arribar a cremar les 
capçades dels arbres. 

Finalment, al Grup de les Restes Vegetals: 

 Model 11: bosc molt aclarit, amb restes de 
poda disperses i plantes herbàcies 
rebrotant. Incendi bastant actiu que es 
propaga per les restes i el material herbaci. 
 

 Model 12: predomini de les restes sobre 
l’arbrat, amb restes de poda o aclarides 
recobrint  tot  el  sòl.  El  foc  pot  arribar   a  
propagar-se ràpidament amb intensitat 
elevada. Es poden desprendre alguns 
fragments incandescents i generar focus 
secundaris. 

 Model 13: grans acumulacions de restes de 
gran diàmetre que recobreixen tot el sòl. El 
foc es propaga ràpidament per les zones on 
hi ha una capa contínua de combustible fi. 
La intensitat augmenta més lentament 
quan crema el material gruixut.  

 

 

 

 

 
Figura 86. Imatge del plànol 5.0 Risc d’incendi – combustibilitat de les masses forestals,                                                                                                                 

a la zona del massís del Garraf i les muntanyes de l’Ordal. 
[Font: Elaboració pròpia] 



 
 

 

 

 

143 

El plànol 5.0 representa la combustibilitat de les 
masses forestals. S’observa que la majoria de la 
massa forestal s’inscriu dins dels models 4, 5, 6 i 7 
que pertanyen al grup de matollars. Aquest grup 
correspon a formacions arbrades amb un estrat 
arbustiu més o menys desenvolupat per on es 
propagaria el foc83.  Els  models  5  i  6,  que pertanyen 
al subgrup de matollar de càrrega moderada, i els 
models 4 i 7, del subgrup de matollar d’elevada 
càrrega, es troben presents a la serra de Collserola, 
a les muntanyes de l’Ordal, a la serralada de la 
Marina i al massís del Garraf. En aquest darrer 
sistema muntanyós també predominen les masses 
forestals pertanyents al model 3, que corresponen 
al grup de pastures. 

L’anàlisi territorial del risc d’incendi considera, a 
més de la combustibilitat, la facilitat amb què una 
determinada espècie pot emetre una flama davant 
d’un focus calorífic constant 84 . Aquesta 
característica, que rep el nom d’inflamabilitat, es 
quantifica mitjançant els següents grups: 

 Grau 1: espècies inflamables tot l’any, com 
l’eucaliptus, l’alzina o el pi blanc. 

 Grau 2: espècies altament inflamables durant 
l’estiu, com el pi pinyer, la gatosa o el romaní. 

 Grau 3: espècies moderadament inflamables, 
com el garric, l’arboç o el ginebró. 

 Grau 4: espècies poc inflamables, com la 
olivera, el boix o el llentiscle. 

A partir d’aquests, s’estableixen 10 models 
d’inflamabilitat: 

 Model 0:  0% a 19% d’espècies molt inflamables. 
 Model 1:  10% a 19% d’espècies molt inflamables. 
 Model 2:  20% a 29% d’espècies molt inflamables. 
 Model 3:  30% a 39% d’espècies molt inflamables. 
 Model 4:  40% a 49% d’espècies molt inflamables. 
 Model 5:  50% a 59% d’espècies molt inflamables. 

                                                               

83 http://www.creaf.uab.cat/mmci/lleg_mcombus.htm 
84 Ibíd. [83]. Models de la Segona Edició en funció del grau d’inflamabilitat 
del Tercer Inventario Forestal Nacional de Catalunya (IFN3, 2000-2001). 

 Model 6:  60% a 69% d’espècies molt inflamables. 
 Model 7:  70% a 79% d’espècies molt inflamables. 
 Model 8:  80% a 89% d’espècies molt inflamables. 
 Model 9:  90% a 99% d’espècies molt inflamables. 
 Model 10: > 100% d’espècies molt inflamables85. 

                                                               

85 Models en funció de la Fracció de Cabuda Coberta (FCC), per això és 
possible assolir valors superiors al 100%.   
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Figura 87. Imatge del plànol 5.1.0 Risc d’incendi – inflamabilitat de les masses forestals,                                                                                                                

a la zona del massís del Garraf i les muntanyes de l’Ordal. 
[Font: Elaboració pròpia] 

El plànol 5.1 il·lustra la inflamabilitat de les masses 
forestals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Es 
representa el grau d’inflamabilitat i es constata un 
gran ventall de models, des de zones amb un 10-
19% d’espècies molt inflamables fins a zones amb el 
90-99% d’espècies molt inflamables. També es veu 
una relació directa entre els models de 
combustibilitat i els models d’inflamabilitat. Així, 
models d’inflamabilitat 3 o 7 es corresponen amb 
zones amb un alt grau d’inflamabilitat. 

Al respecte de les infraestructures energètiques, es 
constata que les principals línies de 
subministrament elèctric al continu urbà de 
Barcelona travessen actualment les diferents serres 
muntanyoses de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
i que, per tant, es poden veure afectades en major o 

menor grau pel risc d’incendi de les diferents 
tipologies de masses forestals. 

Cal remarcar, tal i com s’ha comentat, que aquests 
plànols corresponen al risc d’incendi en el context 
climàtic actual, sense recollir els possibles efectes 
del canvi climàtic i la seva incidència en les 
característiques de combustibilitat i inflamabilitat de 
les masses forestals actuals de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. Dels apartats anteriors on s’han 
analitzat els riscos i efectes del canvi climàtic, es 
dedueix que per als escenaris futurs 2040-2070-
2100 les condicions de combustibilitat i 
inflamabilitat s’extremaran donat que augmentarà 
la temperatura i la sequera i per tant, cal preveure 
que el risc d’incendi s’incrementarà. 
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6.4. ENVELLIMENT I CAPACITAT 
D’ABSORCIÓ 

Els resultats obtinguts i presentats anteriorment ens 
condueixen a pensar en la necessitat d’anar 
adequant en el temps les xarxes a la nova demanda 
energètica, als efectes del canvi climàtic i a la seva 
distribució a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En 
relació al canvi climàtic insistir que, en general,  no 
és el motivador principal de la modificació del ritme 
de renovació o ampliació de les xarxes, afectant-les 
però en una proporció força petita en comparació 
amb els altres fenòmens estudiats. 

Pel  que  fa  a  les  xarxes  de  transport,  tant  en  el  cas  
del gas com en el de l’electricitat, aquestes són 
planificades i si no hi ha canvis en aquest sentit, el 
sistema s’obliga a analitzar la situació anualment 
per anar adequant les capacitats, fer les 
intervencions requerides i repercutir-ho a la tarifa. 
Entenem, doncs, que es donen les condicions 
perquè aquesta adequació es produeixi sense 
qüestionar la capacitat d’abastament, més enllà de 
les deficiències pròpies de la pròpia planificació que 
sovint no encerta a satisfer correctament les 
necessitats o prioritats del territori. 

En relació a les xarxes de distribució i accés, 
l’apartat 3.2.5 del present document ja indicava que 
els diferents teixits urbans de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona tenen tipologies i formes 
d’evolucionar diferents. A la vista de les magnituds 
que s’obtenen en els diferents escenaris energètics, 
ens disposem a analitzar la capacitat d’absorbir 
aquests canvis. Les zones industrials es podran anar 
adequant a la mida dels processos que es 
desenvolupin. Els processos de reforç de les xarxes 
es produiran en base a les noves demandes 
d’aquests interessats que són els que, al final, 
afrontaran les inversions necessàries. Pel que fa als 
teixits residencial i terciari, no es preveuen canvis 
importants en la població ni, en conseqüència, grans 
processos edificatoris originats en el sector 
residencial. La part residencial de les ciutats s’haurà 
d’adequar  per  la  via  del  reforç  de  les  xarxes,  la  

regeneració o la transformació urbana cap al sector 
terciari. 

Les xarxes en els diferents teixits envelleixen en la 
mida que envelleix la urbanització i les edificacions. 
Els ritmes d’envelliment de tots dos elements són, 
no obstant, diferents. A mode de referència, pel que 
fa a les edificacions, s’estima que els ritmes de 
regeneració van dels 70 anys per als nuclis urbans 
més consolidats fins a 35 anys per a teixits 
industrials. Normalment, en aquests processos de 
regeneració els nuclis urbans mantenen els usos; en 
canvi, els industrials van quedant absorbits pel 
creixement urbà reconvertint-se sovint a urbans. Pel 
que fa a les urbanitzacions, en zones urbanes 
s’estima una vida d’entre 20 i 25 anys. 

El que passi a les edificacions té relativament menor 
transcendència del que passi amb les xarxes de 
distribució a la ciutat. En fer modificacions a les 
edificacions, cal adequar-se a la normativa i si hi ha 
un major equipament s’adequarà la instal·lació a 
aquest. No és el cas de les xarxes de distribució, 
autèntiques patidores dels increments de demanda, 
que alimentaran el que vagi passant a les 
edificacions i que s’hauran d’adequar aprofitant 
processos de transformació. La vida útil d’un cable 
de mitja tensió es situa entre els 25 i els 40 anys; els 
terminis d’amortització comptable típicament són 
de 25 anys. Veiem que els ordres de magnitud de la 
vida de la urbanització i el cable són similars i, per 
tant, en produir-se processos de reurbanització 
s’haurien de poder reposar el cables tant des del 
punt  de  vista  físic  com  econòmic.  En  el  cas  del  gas  
estem en una situació similar, l’impacte del canvi 
climàtic sobre la distribució empitjora una mica 
aquest escenari però no considerem que el 
converteixi en crític. 

Finalment, és important senyalar el que s’ha indicat 
al punt 3.2.2 en relació al consum energètic per 
càpita i el PIB real per càpita on, excepte al sector 
transport, la demanda per càpita s’estabilitza en el 
temps i amb el nivell de renda, essent indicatiu que 
la situació que s’hagi d’afrontar en el futur no hauria 
de ser pitjor a les que ja s’han viscut. 
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7. CONCLUSIONS 
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El Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSAMB) aprovat 
l’any 2013 per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
és el full de ruta de les línies estratègiques 
d’actuació i les mesures i accions a desenvolupar 
per a la sostenibilitat ambiental en el territori 
metropolità. Aquest Pla, desenvolupat en tres 
escales i estructurat en 6 eixos temàtics amb 
l’educació per la sostenibilitat com valor transversal, 
ha impulsat la elaboració de diversos estudis, alguns 
d’ells relacionats amb el canvi climàtic, els balanços 
energètics i el potencial per l’aprofitament dels 
recursos renovables d’aquest territori. 

Aquest estudi, emmarcat dins el marc del 
desenvolupament del PSAMB i la creació de 
l’Observatori Metropolità del Canvi Climàtic, abasta 
l’estudi de les principals infraestructures 
energètiques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
de cara a analitzar els possibles canvis o 
reforçaments requerits en els propers anys per fer 
front als efectes del canvi climàtic. La criticitat del 
sector energètic, peça clau en el desenvolupament 
de les nostres societats, explica aquesta iniciativa 
que no es troba aïllada. Països com Estats Units, 
Regne Unit o Canadà, així com àrees urbanes i 
ciutats com Nova York o Melbourne, han realitzat ja 
estudis de vulnerabilitat i adaptació al canvi climàtic 
amb les infraestructures i el sector energètic com a 
protagonistes. 

La manca d’informació actualitzada de les 
infraestructures energètiques existents a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’absència de 
projeccions de futur d’alguns dels impactes del canvi 
climàtic regionalitzades sobre el territori 
metropolità, incorporen necessàriament una sèrie 
de  limitacions a aquest estudi. A més, degut l’ampli 
horitzó temporal considerat 2011-2100, l’encert de 
les conclusions obtingudes disminuirà a mesura que 
s’incrementa el període estudiat, conclusions que 
estaran a més subjectes a factors geopolítics de gran 
rellevància però de molt difícil, quasi inútil, 
consideració. El caràcter orientatiu i no definitiu que 
imposa aquesta incertesa justificada, ens porta a no 
incloure en aquestes conclusions dades numèriques, 

tant perquè d’una banda distrauria de les 
conclusions més qualitatives i orientatives que 
busquem ressaltar, com perquè de segur difícilment 
encertaríem amb les magnituds. Això no obstant no 
és representatiu de la metodologia utilitzada en que 
s’han fet servir dades per modelar tot allò que 
pensem que ens podia treure incertesa al futur, 
constituint un autèntic castell d’informació i 
relacions que ens acosten al demà. 

A partir de dades energètiques existents per a 
l’àmbit metropolità i extrapolacions d’altres àmbits 
de major abast com Catalunya i Espanya, s’ha definit 
un escenari de referència, situat l’any 2011, que ha 
permès desenvolupar projeccions a futur de 
demandes per a cadascuna de les formes 
energètiques (electricitat, combustibles fòssils i 
DH&C), establint tres horitzons temporals d’anàlisi 
(2011-2040, 2041–2070 i 2071–2100). 

Aquesta anàlisi incorpora una aproximació que 
s’allunya de les metodologies tradicionals de càlcul 
de consums, abordant les demandes a partir dels 
serveis de cadascun dels quatre sectors considerats 
(residencial, terciari, industrial i transport). Així, s’ha 
treballat amb una matriu de càlcul amb quatre 
entrades de dades interrelacionades entre elles, que 
són les formes energètiques, els sectors de consum, 
els serveis que els integren i les variables 
moduladores de demanda. Aquestes variables 
moduladores han permès incorporar i analitzar els 
efectes de factors com el benestar i la riquesa de la 
població de l’AMB, la seva evolució demogràfica, la 
tasa de tinença i multiequipament de serveis, 
l’eficiència energètica, les millores tecnològiques i 
les redistribucions de les formes de consum segons 
fonts energètiques. 

El canvi climàtic, fil conductor d’aquest estudi, s’ha 
incorporat a les variables moduladores de la 
demanda així com en les posteriors anàlisis de 
vulnerabilitat de les infraestructures, donant una 
visió transversal a tot l’estudi fruit d’un intens 
exercici de recopilació i anàlisi de dades. 
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L’exercici executat en aquest document, malgrat 
incorporar les limitacions abans esmentades, es 
considera una aproximació vàlida que permet 
considerar els resultats com suficientment 
representatius de les tendències a llarg termini. 
Alhora, els resultats del projecte de downscaling 
meteorològic per l’AMB, actualment en procés 
d’elaboració, podrien complementar aquest estudi i 
nodrir-ne altres incorporant unes projeccions de 
futur importants i necessàries que manquen en 
l’actualitat.  

Els factors climàtics 

El  canvi  climàtic  tindrà  uns  efectes  notables  sobre  
els factors climàtics de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. S’espera un augment generalitzat de les 
temperatures en les dues famílies climàtiques A2 i 
B1 considerades, amb un major increment 
concentrat als períodes d’estiu, principalment. 
S’estima també una disminució de les precipitacions 
mitjanes anuals, encara que podrien donar-se 
puntualment episodis de pluges intenses. El recurs 
eòlic tendirà a baixar, i la humitat relativa patirà 
variacions notables encara que sense un patró 
general comú. Malgrat la poca influència del clima 
en la modulació de la demanda envers altres 
variables, la temperatura serà el factor climàtic amb 
major pes sobre la quantitat d’energia demandada a 
l’AMB. La resta de factors climàtics (el vent, la 
humitat relativa i les precipitacions), si bé no seran 
responsables de modificacions en aquesta demanda 
energètica, si que jugaran un paper important en la 
vulnerabilitat de les infraestructures energètiques. 

La demanda energètica 

Un cop realitzades les diferents projeccions de 
demanda, s’observa que el canvi climàtic té un pes 
poc rellevant sobre la demanda energètica futura en 
relació a altres variables. El creixement demogràfic i 
econòmic, conjuntament amb l’eficiència 
energètica, seran els principals vectors que 
determinaran la quantitat d’energia requerida en el 
futur. Dins el poc efecte que el canvi climàtic 

incorporarà a nivell de demanda, no obstant, el 
factor climàtic principal que modificarà la demanda 
energètica de l’AMB serà la temperatura, essent el 
pes del recurs eòlic, la humitat relativa i les 
precipitacions imperceptible. 

A nivell sectorial, el canvi climàtic tindrà un impacte 
positiu sobre la demanda energètica dels sectors 
residencial i terciari de l’AMB, reduint la demanda 
com a efecte de la influència de l’augment de les 
temperatures sobre el servei calefacció i ACS, que 
presenten un pes major que altres serveis com la 
refrigeració on el canvi climàtic afectarà 
negativament incrementant la demanda. Els sectors 
industrial i transport es veuran afectats de forma 
negativa per l’impacte del canvi climàtic sobre els 
processos industrials, l’eficiència dels vehicles i 
l’augment del consum d’aire condicionat en 
aquests, principalment. En aquests dos sectors, la 
influència del canvi climàtic és major que als sectors 
residencial i terciari. 

Les variacions entre famílies climàtiques A2 i B1 són 
pràcticament imperceptibles sobre el total de la 
demanda projectada en l’abast temporal considerat. 

El model energètic 

El repartiment modal de les formes energètiques 
tindrà un pes notable sobre la configuració de les 
infraestructures energètiques de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, esperant-se una 
tendència a l’increment de l’electrificació de la 
demanda energètica de l’AMB en els propers anys. 
L’actual model de generació, fortament dependent 
dels combustibles fòssils i amb poca capacitat de 
generació interna, haurà de transformar-se cap a un 
model més elèctric i energèticament independent.  

Serà necessari, en aquest sentit, incrementar en la 
mesura del possible la capacitat de generació 
elèctrica de l’AMB a partir dels recursos propis per 
tal de satisfer els increments de demanda estimats 
pels propers anys i assegurar el subministrament 
d’una demanda elèctrica que compta actualment 
amb molt poca capacitat generadora al territori 
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metropolità. Aquesta capacitat generadora, a més, 
es veurà afectada pels efectes derivats del canvi 
climàtic que seran responsables d’una reducció en la 
capacitat de generació d’energia elèctrica actual, 
com a conseqüència de factors diversos com la 
disminució del recursos hídrics i eòlics o reduccions 
en les eficiències dels processos generadors i de 
transport d’energia. No només la generació es veurà 
afectada per aquest augment de l’electrificació, sinó 
també la tipologia de les xarxes que hauran 
d’evolucionar cap a sistemes molt mallats capaços 
de fer front a una major demanda elèctrica i a un 
increment de la generació distribuïda. La 
importància de les xarxes de distribució d’energia 
elèctrica s’incrementarà notablement respecte a la 
situació actual. 

El pes dels sistemes de DH&C augmentarà 
notablement en els anys futurs, si bé és necessària 
l’aparició de noves xarxes per tal de cobrir la 
demanda estimada. Aquestes instal·lacions, capaces 
d’aprofitar els recursos locals, són un element clau 
en aquest nou model energètic. 

Vulnerabilitat de les infraestructures energètiques 

Sens dubte el pas del temps requerirà incrementar 
la dotació infraestructural per la generació, el 
transport i la distribució d’energia en l’àmbit de 
l’AMB. Aquesta dotació serà especialment 
important pel que fa a la infraestructura elèctrica, 
que en el cas que es donin elevats creixements de 
renda es podria arribar a requerir doblar la 
infraestructura cada 30 anys com, ja s’ha fet en els 
anys d’alt creixement econòmic a Espanya. El 
previsible creixement progressiu de l’electrificació a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona fa que aquest 
efecte no sigui tan marcat pels combustibles fòssils, 
que  es  preveu  que  creixin  poc  o  molt  poc  a  curt  i  
mig termini per acabar reduint-se. Pel que fa a les 
infraestructures de DH&C està actualment quasi tot 
per  fer,  pel  que  no  es  pot  valorar  els  ritmes  de  
creixement en relació a la situació actual. El que sí 
resulta clar al llarg del treball és la bondat d’aquests 
sistemes i la recomanació de la seva promoció. En 
aquest sentit també es recomana incrementar en la 

mesura del possible l’autoabastament energètic de 
l’AMB, tant per raons d’autosuficiència i 
sostenibilitat com per preservar l’entorn 
metropolità de l’excessiva presència de línies de 
transport i distribució d’energia. En qualsevol cas, es 
constata que, amb les anàlisis realitzades, el nivell 
infraestructural actual amb el que s’aborden els 
primers efectes del canvi climàtic i l’esperada 
recuperació econòmica són considerats suficients i 
força adequats. 

Des de l’òptica de la vulnerabilitat física,  la major 
part de les infraestructures energètiques de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona no es veuran afectades 
per les variacions climàtiques originades pel canvi 
climàtic, ja que la majoria estan soterrades o es 
troben cobertes dins d’edificis. El principal efecte 
climàtic que pot malmetre les infraestructures que 
es troben a l’aire lliure és la humitat, ja que la 
majoria d’elements estan fets d’acer i ferro, 
materials que es corroeixen fàcilment. La majoria 
d’aquests factors podran evitar-se reforçant o 
modificant els protocols de manteniment i els 
criteris de disseny. L’augment de la temperatura 
afectarà principalment als cables de les línies 
elèctriques que es troben a la intempèrie, afectant 
també la seva capacitat de transport d’energia 
elèctrica. Episodis de temporals podrien 
puntualment afectar també les infraestructures, 
especialment els suports de les línies elèctriques. Si 
bé aquest risc és baix, amb el canvi climàtic es 
podria veure incrementat. 

Considerant les infraestructures en relació a la 
vulnerabilitat territorial pels escenaris futurs 2040-
2070-2100, i segons la informació analitzada dels 
plànols de riscos, es pot concloure que les 
infraestructures energètiques existents a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona es veuran afectades 
principalment per el risc d’inundabilitat derivat de la 
crescuda dels rius. Actualment ja hi ha algunes 
infraestructures, principalment elèctriques, que es 
podrien veure afectades per períodes de retorn 
T=500, i l’efecte del canvi climàtic podria agreujar 
aquest risc. En segon terme, caldrà tenir en compte 
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que part d’aquestes infraestructures energètiques 
existents discorren per zones amb un grau de 
combustibilitat i inflamabilitat entre moderat i alt i 
que per tant caldrà tenir aquesta circumstància en 
compte davant l’agreujament d’aquests paràmetres 
degut als efectes del canvi climàtic esperats en 
aquesta regió. Per últim, tot i no tenir una incidència 
directa sobre les infraestructures energètiques, 
caldrà tenir present l’afectació al front marítim per 
l’augment del nivell del mar i, sobretot, per 
l’agreujament dels efectes dels temporals de mar. 

Finalment, considerant l’efecte de l’envelliment i la 
capacitat d’absorció d’aquestes infraestructures 
energètiques, s’observa que el caràcter planificat de 
les xarxes de transport, tant de combustibles fòssils 
com d’electricitat, permetrà fer front a l’augment de 
la demanda mitjançant l’anàlisi anual de la capacitat 
energètica, que derivarà en intervencions que es 
repercutiran a la tarifa i que asseguraran que la 
demanda quedi coberta. Les xarxes de distribució, 
no obstant, seran les principals patidores dels 
increments de la demanda ja que hauran  
d’adequar-se per alimentar el que vagi passant a les 
edificacions aprofitant els processos de 
transformació i regeneració de la urbanització. Els 
ordres de magnitud de la vida dels teixits i les 
infraestructures energètiques són similars, i, per 
tant, serà possible renovar aquestes 
infraestructures de forma natural. Els efectes 
derivats del canvi climàtic podran ser responsables 
d’un cert empitjorament en anys futurs, però aquest 
no serà crític ni alterarà de forma important aquests 
processos de renovació i transformació a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Baix impacte del canvi climàtic en 
l’evolució de les infraestructures, 
comparativament als nivells de renda, 
la població i l’increment d’eficiència 
energètica / reducció de la intensitat 
energètica, que són els que marcaran el 
futur de les xarxes. 

 La dependència energètica de l’exterior, 
la contaminació atmosfèrica, i la 
reducció d’emissions i d’altres impactes 
sobre el medi ambient fan que calgui 
seguir treballant amb força en el 
desenvolupament de les energies 
renovables, la generació distribuïda i 
l’autosuficiència a l’AMB. 

 L’increment de l’electrificació en la 
distribució d’energia serà una constat al 
llarg dels propers 80 anys, fent que sigui 
l’evolució d’aquesta infraestructura la 
més crítica. 

 Les xarxes de climatització de districte 
constitueixen la millor aposta 
infraestructural per abordar en el futur 
la distribució d’energia. 

 Les projeccions fins al 2100 donen unes 
demandes d’energia final, en relació a 
les demandes de 2011 agafat com a any 
de referència per poder aprofitar tota la 
informació disponible, en els dos 
extrems estudiats, de: 

 2011 2040 2070 2100 
MÀX. 1x 2,2x 3,2x 4,1x 
MÍN. 1x 1,3x 1,4x 1,4x 
 

 És necessari impulsar la recopilació 
sistemàtica de dades energètiques 
actualitzades de l’AMB. 
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 http://www.citcea.upc.edu 

 http://www.twenergy.com 

 http://ec.europa.eu 

 http://www.iabspain.net 

 http://cambioclimaticoenergia.blogspot.com.es 
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ESCENARI DE REFERÈNCIA. ANY 2011. 

 
Figura 88. Repartiment per sectors del consum de les formes energètiques i pes del serveis en el consum total d’electrodomèstics i transport. Any 
de referència 2011. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 89. Repartiment modal del consum energètic per serveis als sectors residencial i terciari. Any de referència 2011. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 90. Repartiment modal del consum energètic per serveis als sectors industrial i transport. Any de referència 2011. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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Figura 91. Corba diària de la demanda elèctrica al sector residencial de l’AMB. Any de referència 2011. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 

 
Figura 92. Corba diària de la demanda elèctrica al sector terciari de l’AMB. Any de referència 2011. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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Figura 93. Corba diària de la demanda elèctrica al sector industrial de l’AMB. Any de referència 2011. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 

 
Figura 94. Corba diària de la demanda elèctrica al sector industrial de l’AMB. Any de referència 2011. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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Figura 95. Corba diària de la demanda elèctrica total  a l’AMB. Any de referència 2011. 
[Font: Elaboració pròpia] 

CONSUM ENERGÈTIC PER SERVEI I SECTOR 
SERVEI ENERGIA FINAL % 

SECTOR RESIDENCIAL 21,31% 
Cuina 976,9 GWh 9,51% 
Electrodomèstics 2.682,1 GWh 26,11% 
ACS 2.814,2 GWh 27,39% 
Il·luminació 594,4 GWh 5,79% 
Calefacció 3.088,4 GWh 30,06% 
Refrigeració 117,7 GWh 1,15% 
TOTAL 10.273,6 GWh 100,00% 

SECTOR TERCIARI 18,51% 
ACS 921,6 GWh 10,33% 
Il·luminació 3.395,7 GWh 38,05% 
Calefacció 2.555,2 GWh 28,64% 
Refrigeració 1.963,0 GWh 22,00% 
Altres 87,9 GWh 0,99% 
TOTAL 8.923,4 GWh 100,00% 

SECTOR INDUSTRIAL 21,66% 
Industrial 10.440,3 GWh 100,00% 
TOTAL 10.440,3 GWh 100,00% 

SECTOR TRANSPORT 38,52% 
Ferrocarril i metro 143,9 GWh 0,78% 
Aeri 1.920,0 GWh 10,34% 
Marítim 4.508,5 GWh 24,28% 
Camions i furg. 6.114,2 GWh 32,93% 
Turismes i mot. 5.520,2 GWh 29,73% 
Autobusos 362,2 GWh 1,95% 
TOTAL 18.569,1 GWh 100% 
TOTAL AMB 48.206,3 GWh 100,00% 

CONSUM ENERGÈTIC PER SECTOR I FONT  
ENERGIA ELÈCTRICA % 
Residencial 4.376,8 GWh 9,08% 
Terciari 7.008,9 GWh 14,54% 
Industrial 3.701,8 GWh 7,68% 
Transport 122,9 GWh 0,26% 
TOTAL 15.210,4 GWh 31,55 
COMBUSTIBLES FÒSSILS % 
Residencial 5.893,9 GWh 12,23% 
Terciari 1.814,9 GWh 3,76% 
Industrial 6.720,6 GWh 13,94% 
Transport 18.446,1 GWh 38,26% 
TOTAL 32.875,5 GWh 68,20% 
DISTRICT HEATING AND COOLING % 
Residencial 3,0 GWh 0,01% 
Terciari 99,6 GWh 0,21% 
Industrial 17,8 GWh 0,04% 
Transport - - 
TOTAL 120,4 GWh 0,25% 
 

 

 

 

Taula 41. Consums energètics per servei, sector i font. Any de referència 2011. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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ESCENARIS DE DEMANDA ANY 2040. Escenari A2. Increment anual del PIB de l’1%. 

 
Figura 96. Repartiment per sectors del consum de les formes energètiques i pes dels serveis en el consum total d’electrodomèstics i transport. 
Any 2040. Escenari Climàtic A2, increment PIB anual 1%. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 97. Repartiment modal del consum energètic per serveis als sectors residencial i terciari. Any 2040. Escenari Climàtic A2, increment PIB 
anual 1%. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 98. Repartiment modal del consum energètic per serveis als sectors industrial i transport. Any 2040. Escenari Climàtic A2, increment PIB 
anual 1%. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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Figura 99. Corba diària de la demanda elèctrica a l’AMB. Any 2040. Escenari Climàtic A2, increment PIB anual 1%. 
[Font: Elaboració pròpia]

SERVEI ENERGIA FINAL % 
SECTOR RESIDENCIAL 29,27% 

Cuina 1.500,6 GWh 8,28% 
Electrodomèstics 3.967,1 GWh 21,90% 
ACS 3.804,8 GWh 21,01% 
Il·luminació 148,9 GWh 0,82% 
Calefacció 4.582,6 GWh 25,30% 
Refrigeració 142,6 GWh 0,79% 
TOTAL 18.113,9 GWh 100,00% 

SECTOR TERCIARI 15,01% 
ACS 1.188,9 GWh 12,80% 
Il·luminació 1.933,6 GWh 20,82% 
Calefacció 3.686,1 GWh 39,69% 
Refrigeració 2.343,1 GWh 25,23% 
Altres 135,9 GWh 1,46% 
TOTAL 9.287,6 GWh 100,00% 

SECTOR INDUSTRIAL 22,58% 
Industrial 13.977,7 GWh 100,00% 
TOTAL 13.977,7 GWh 100,00% 

SECTOR TRANSPORT 33,14% 
Ferrocarril i metro 162,1 GWh 0,79% 
Aeri 2.703,1 GWh 13,18% 
Marítim 6.347,4 GWh 30,95% 
Camions i furg. 4.830,1 GWh 23,55% 
Turismes i mot. 6.143,4 GWh 29,95% 
Autobusos 325,5 GWh 1,59% 
TOTAL 20.511,7 GWh 100,00% 
TOTAL AMB 61.890,8 GWh 100,00% 

ENERGIA ELÈCTRICA % 
Residencial 6.877,9 GWh 11,87% 
Terciari 6.638,3 GWh 11,46% 
Industrial 4.962,9 GWh 8,57% 
Transport 3.519,4 GWh 6,08% 
TOTAL 21.998,5 GWh 37,98% 
COMBUSTIBLES FÒSSILS % 
Residencial 7.234,0 GWh 12,49% 
Terciari 2.439,2 GWh 4,21% 
Industrial 8.791,4 GWh 15,18% 
Transport 16.992,2 GWh 29,34% 
TOTAL 35.456,8 GWh 61,21% 
DISTRICT HEATING AND COOLING % 
Residencial 34,8 GWh 0,06% 
Terciari 210,1 GWh 0,36% 
Industrial 223,4 GWh 0,39% 
Transport - - 
TOTAL 468,4 GWh 0,81% 

 

 

 

 

Taula 42. Consums energètics per servei, sector i font. Any 2040. Escenari Climàtic A2, increment PIB anual 1%. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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ESCENARIS DE DEMANDA ANY 2040. Escenari A2. Increment anual del PIB del 2,5%. 

 
Figura 100. Repartiment per sectors del consum de les formes energètiques i pes dels serveis en el consum total d’electrodomèstics i transport. 
Any 2040. Escenari Climàtic A2, increment PIB anual 2,5% %. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 101. Repartiment modal del consum energètic per serveis al sectors residencial i terciari. Any 2040. Escenari Climàtic A2, increment PIB 
anual 2,5%. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 102. Repartiment modal del consum energètic per serveis als sectors industrial i transport. Any 2040. Escenari Climàtic A2, increment PIB 
anual 2,5%. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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Figura 103. Corba diària de la demanda elèctrica a l’AMB. Any 2040. Escenari Climàtic B1, increment PIB anual 2,5%. 
[Font: Elaboració pròpia] 

SERVEI ENERGIA FINAL % 
SECTOR RESIDENCIAL 28,32% 

Cuina 2.488,1 GWh 8,29% 
Electrodomèstics 6.577,8 GWh 21,92% 
ACS 6.302,7 GWh 21,00% 
Il·luminació 246,9 GWh 0,82% 
Calefacció 7.584,2 GWh 25,27% 
Refrigeració 236,5 GWh 0,79% 
TOTAL 30.014,1 GWh 100,00% 

SECTOR TERCIARI 17,86% 
ACS 2.440,7 GWh 12,90% 
Il·luminació 3.977,6 GWh 21,02% 
Calefacció 7.489,2 GWh 39,57% 
Refrigeració 4.737,7 GWh 25,03% 
Altres 279,5 GWh 1,48% 
TOTAL 18.924,6 GWh 100,00% 

SECTOR INDUSTRIAL 21,73% 
Industrial 23.029,0 GWh 100,00% 
TOTAL 23.029,0 GWh 100,00% 

SECTOR TRANSPORT 32,09% 
Ferrocarril i metro 268,8 GWh 0,79% 
Aeri 4.482,0 GWh 13,18% 
Marítim 10.524,4 GWh 30,95% 
Camions i furg. 8.008,7 GWh 23,55% 
Turismes i mot. 10.186,2 GWh 29,95% 
Autobusos 539,7 GWh 1,59% 
TOTAL 34.009,9 GWh 100,00% 
TOTAL AMB 105.977,6 GWh 100,00% 

 

 

 

 

 

Taula 43. Consums energètics per servei, sector i font. Any 2040. Escenari Climàtic A2, increment PIB anual 2,5%. 
[Font: Elaboració pròpia] 
 

ENERGIA ELÈCTRICA % 
Residencial 11.404,0 GWh 11,47% 
Terciari 13.655,3 GWh 13,74% 
Industrial 8.228,8 GWh 8,28% 
Transport 5.835,4 GWh 5,87% 
TOTAL 39.123,6 GWh 39,36% 
COMBUSTIBLES FÒSSILS % 
Residencial 11.994,6 GWh 12,07% 
Terciari 5.017,5 GWh 5,05% 
Industrial 14.576,8 GWh 14,66% 
Transport 28.174,4 GWh 28,34% 
TOTAL 59.763,3 GWh 60,12% 
DISTRICT HEATING AND COOLING % 
Residencial 37,6 GWh 0,04% 
Terciari 251,8 GWh 0,25% 
Industrial 223,4 GWh 0,22% 
Transport - - 
TOTAL 512,9 GWh 0,52% 
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ESCENARIS DE DEMANDA ANY 2040. Escenari B1. Increment anual del PIB de l’1%. 

 
Figura 104. Repartiment per sectors del consum de les formes energètiques i pes dels serveis en el consum total d’electrodomèstics i transport. 
Any 2040. Escenari Climàtic B1, increment PIB anual 1%. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 105. Repartiment modal del consum energètic per serveis als sectors residencial i terciari. Any 2040. Escenari Climàtic B1, increment PIB 
anual 1%. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 106. Repartiment modal del consum energètic per serveis als sectors industrial i transport. Any 2040. Escenari Climàtic B1, increment PIB 
anual 1%. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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Figura 107. Corba diària de la demanda elèctrica a l’AMB. Any 2040. Escenari Climàtic B1, increment PIB anual 1%. 
Font: Elaboració pròpia] 

SERVEI ENERGIA FINAL % 
SECTOR RESIDENCIAL 29,23% 

Cuina 1.500,6 GWh 8,29% 
Electrodomèstics 3.968,8 GWh 21,93% 
ACS 3.801,0 GWh 21,01% 
Il·luminació 148,9 GWh 0,82% 
Calefacció 4.563,6 GWh 25,22% 
Refrigeració 143,2 GWh 0,79% 
TOTAL 18.094,9 GWh 100,00% 

SECTOR TERCIARI 14,99% 
ACS 1.187,7 GWh 12,80% 
Il·luminació 1.933,6 GWh 20,84% 
Calefacció 3.671,2 GWh 39,56% 
Refrigeració 2.352,1 GWh 25,34% 
Altres 135,9 GWh 1,46% 
TOTAL 9.280,5 GWh 100,00% 

SECTOR INDUSTRIAL 22,63% 
Industrial 14.011,3 GWh 100,00% 
TOTAL 14.011,3 GWh 100,00% 

SECTOR TRANSPORT 33,16% 
Ferrocarril i metro 162,1 GWh 0,79% 
Aeri 2.703,1 GWh 13,17% 
Marítim 6.347,4 GWh 30,92% 
Camions i furg. 4.837,3 GWh 23,56% 
Turismes i mot. 6.152,5 GWh 29,97% 
Autobusos 326,0 GWh 1,59% 
TOTAL 20.528,4 GWh 100,00% 
TOTAL AMB 61.915,1 GWh 100,00% 

ENERGIA ELÈCTRICA % 
Residencial 6.875,3 GWh 11,87% 
Terciari 6.638,7 GWh 11,46% 
Industrial 4.975,0 GWh 8,59% 
Transport 3.524,4 GWh 6,08% 
TOTAL 22.013,5 GWh 37,99% 
COMBUSTIBLES FÒSSILS % 
Residencial 7.216,0 GWh 12,45% 
Terciari 2.431,2 GWh 4,20% 
Industrial 8.812,9 GWh 15,21% 
Transport 17.004,0 GWh 29,34% 
TOTAL 35.464,0 GWh 61,20% 
DISTRICT HEATING AND COOLING % 
Residencial 34,8 GWh 0,06% 
Terciari 210,6 GWh 0,36% 
Industrial 223,4 GWh 0,39% 
Transport - - 
TOTAL 468,8 GWh 0,81% 
 

 

 

 

Taula 44. Consums energètics per servei, sector i font. Any 2040. Escenari Climàtic B1, increment PIB anual 1%. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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ESCENARIS DE DEMANDA ANY 2040. Escenari B1. Increment anual del PIB del 2,5%. 

 
Figura 108. Repartiment per sectors del consum de les formes energètiques i pes dels serveis en el consum total d’electrodomèstics i transport. 
Any 2040. Escenari Climàtic B1, increment PIB anual 2,5%. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 109. Repartiment modal del consum energètic per serveis als sectors residencial i terciari. Any 2040. Escenari Climàtic B1, increment PIB 
anual 2,5%. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 110. Repartiment modal del consum energètic per serveis als sectors industrial i transport. Any 2040. Escenari Climàtic B1, increment PIB 
anual 2,5%. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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Figura 111. Corba diària de la demanda elèctrica a l’AMB. Any 2040. Escenari Climàtic B1, increment PIB anual 2,5%. 
[Font: Elaboració pròpia] 

SERVEI ENERGIA FINAL % 
SECTOR RESIDENCIAL 28,28% 

Cuina 2.488,1 GWh 8,30% 
Electrodomèstics 6.580,5 GWh 21,95% 
ACS 6.296,3 GWh 21,00% 
Il·luminació 246,9 GWh 0,82% 
Calefacció 7.552,8 GWh 25,19% 
Refrigeració 237,4 GWh 0,79% 
TOTAL 29.982,7 GWh 100,00% 

SECTOR TERCIARI 17,84% 
ACS 2.438,3 GWh 12,89% 
Il·luminació 3.977,6 GWh 21,04% 
Calefacció 7.458,5 GWh 39,44% 
Refrigeració 4.755,4 GWh 25,15% 
Altres 279,5 GWh 1,48% 
TOTAL 18.909,1 GWh 100,00% 

SECTOR INDUSTRIAL 21,78% 
Industrial 23.084,8 GWh 100,00% 
TOTAL 23.084,8 GWh 100,00% 

SECTOR TRANSPORT 32,11% 
Ferrocarril i metro 268,8 GWh 0,79% 
Aeri 4.482,0 GWh 13,17% 
Marítim 10.524,4 GWh 30,92% 
Camions i furg. 8.020,6 GWh 23,56% 
Turismes i mot. 10.201,3 GWh 29,97% 
Autobusos 540,5 GWh 1,59% 
TOTAL 34.037,6 GWh 100,00% 
TOTAL AMB 106.014,2 GWh 100,00% 

ENERGIA ELÈCTRICA % 
Residencial 11.399,8 GWh 11,46% 
Terciari 13.656,1 GWh 13,73% 
Industrial 8.249,0 GWh 8,30% 
Transport 5.843,8 GWh 5,88% 
TOTAL 39.148,7 GWh 39,37% 
COMBUSTIBLES FÒSSILS % 
Residencial 11.964,6 GWh 12,03% 
Terciari 5.001,2 GWh 5,03% 
Industrial 14.612,4 GWh 14,70% 
Transport 28.193,8 GWh 28,35% 
TOTAL 59.772,1 GWh 60,11% 
DISTRICT HEATING AND COOLING % 
Residencial 37,7 GWh 0,04% 
Terciari 251,8 GWh 0,25% 
Industrial 223,4 GWh 0,22% 
Transport - - 
TOTAL 512,9 GWh 0,52% 

 

 

 

 

Taula 45. Consums energètics per servei, sector i font. Any 2040. Escenari Climàtic B1, increment PIB anual 2,5%. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 



 
 

 

 

 

175 

ESCENARIS DE DEMANDA ANY 2070. Escenari A2. Increment anual del PIB de l’1% al període 
2011-2040 i 0,1% al període 2041-2070. 

 
Figura 112. Repartiment per sectors del consum de les formes energètiques i pes dels serveis en el consum total d’electrodomèstics i transport. 
Any 2070. Escenari Climàtic A2, increment PIB anual de l’1% entre 2011-2040, increment anual del 0,1% entre 2041-2070. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 113. Repartiment modal del consum energètic per serveis als sectors residencial i terciari. Any 2070. Escenari Climàtic A2, increment PIB 
anual de l’1% entre 2011-2040, increment anual del 0,1% entre 2041-2070.  
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 114. Repartiment modal del consum energètic per serveis als sectors industrial i transport. Any 2070. Escenari Climàtic A2, increment PIB 
anual de l’1% entre 2011-2040, increment anual del 0,1% entre 2041-2070. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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Figura 115. Corba diària de la demanda elèctrica a l’AMB. Any 2070. Escenari Climàtic A2, increment PIB anual de l’1% entre 2011-2040, 
increment anual del 0,1% entre 2041-2070. 
[Font: Elaboració pròpia] 

SERVEI ENERGIA FINAL % 
SECTOR RESIDENCIAL 26,45% 

Cuina 1.385,2 GWh 7,75% 
Electrodomèstics 3.738,4 GWh 20,91% 
ACS 3.899,6 GWh 21,81% 
Il·luminació 878,5 GWh 4,91% 
Calefacció 4.066,6 GWh 22,74% 
Refrigeració 173,0 GWh 0,97% 
TOTAL 17.879,7 GWh 100,00% 

SECTOR TERCIARI 20,50% 
ACS 1.355,8 GWh 9,79% 
Il·luminació 5.526,2 GWh 39,89% 
Calefacció 3.738,6 GWh 26,98% 
Refrigeració 3.092,2 GWh 22,32% 
Altres 141,6 GWh 1,02% 
TOTAL 13.854,3 GWh 100,00% 

SECTOR INDUSTRIAL 21,45% 
Industrial 14.498,4 GWh 100,00% 
TOTAL 14.498,4 GWh 100,00% 

SECTOR TRANSPORT 31,60% 
Ferrocarril i metro 191,8 GWh 0,90% 
Aeri 2.781,6 GWh 13,02% 
Marítim 6.531,7 GWh 30,58% 
Camions i furg. 5.066,1 GWh 23,72% 
Turismes i mot. 6.443,5 GWh 30,17% 
Autobusos 341,4 GWh 1,60% 
TOTAL 21.356,2 GWh 100,00% 
TOTAL AMB 67.588,6 GWh 100,00% 

ENERGIA ELÈCTRICA % 
Residencial 9.227,7 GWh 14,45% 
Terciari 10.987,7 GWh 17,21% 
Industrial 5.259,2 GWh 8,24% 
Transport 5.486,4 GWh 8,59% 
TOTAL 30.961,0 GWh 48,49% 
COMBUSTIBLES FÒSSILS % 
Residencial 4.867,2 GWh 7,62% 
Terciari 246,9 GWh 3,87% 
Industrial 9.015,8 GWh 14,12% 
Transport 1.587,0 GWh 24,85% 
TOTAL 15.716,8 GWh 50,46% 
DISTRICT HEATING AND COOLING % 
Residencial 46,5 GWh 0,07% 
Terciari 397,6 GWh 0,62% 
Industrial 223,4 GWh 0,35% 
Transport - - 
TOTAL 667,4 GWh 1,05% 

 

 

 

 

Taula 46. Consums energètics per servei, sector i font. Any 2070. Escenari Climàtic A2, increment PIB anual de l’1% entre 2011-2040, increment 
anual del 0,1% entre 2041-2070. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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ESCENARIS DE DEMANDA ANY 2070. Escenari A2. Increment anual del PIB del 2,5% al període 
2011-2040 i 1% al període 2041-2070. 

 
Figura 116. Repartiment per sectors del consum de les formes energètiques i pes dels serveis en el consum total d’electrodomèstics i transport. 
Any 2070. Escenari Climàtic A2, increment PIB anual del 2,5% entre 2011-2040, increment anual de l’1% entre 2041-2070. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 117. Repartiment modal del consum energètic per serveis als sectors residencial i terciari. Any 2070. Escenari Climàtic A2, increment PIB 
anual del 2,5% entre 2011-2040, increment anual de l’1% entre 2041-2070. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 118. Repartiment modal del consum energètic per serveis als sectors industrial i transport. Any 2070. Escenari Climàtic A2, increment PIB 
anual del 2,5% entre 2011-2040, increment anual de l’1% entre 2041-2070. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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Figura 119. Corba diària de la demanda elèctrica a l’AMB. Any 2070. Escenari Climàtic A2, increment PIB anual del 2,5% entre 2011-2040, 
increment anual de l’1% entre 2041-2070. 
[Font: Elaboració pròpia] 

SERVEI ENERGIA FINAL % 
SECTOR RESIDENCIAL 24,50% 

Cuina 2.915,6 GWh 7,76% 
Electrodomèstics 7.868,4 GWh 20,93% 
ACS 8.195,3 GWh 21,80% 
Il·luminació 1.849,1 GWh 4,92% 
Calefacció 8.529,9 GWh 22,69% 
Refrigeració 364,2 GWh 0,97% 
TOTAL 37.590,9 GWh 100,00% 

SECTOR TERCIARI 26,20% 
ACS 3.987,2 GWh 9,92% 
Il·luminació 16.323,7 GWh 40,61% 
Calefacció 10.707,2 GWh 26,64% 
Refrigeració 8.761,4 GWh 21,80% 
Altres 418,2 GWh 1,04% 
TOTAL 40.197,6 GWh 100,00% 

SECTOR INDUSTRIAL 19,63% 
Industrial 30.122,1 GWh 100,00% 
TOTAL 30.122,1 GWh 100,00% 

SECTOR TRANSPORT 29,66% 
Ferrocarril i metro 408,8 GWh 0,90% 
Aeri 5.926,9 GWh 13,02% 
Marítim 13.917,2 GWh 30,58% 
Camions i furg. 10.794,3 GWh 23,72% 
Turismes i mot. 13.729,2 GWh 30,17% 
Autobusos 727,4 GWh 1,60% 
TOTAL 45.503,8 GWh 100,00% 
TOTAL AMB 153.414,3 GWh 100,00% 

ENERGIA ELÈCTRICA % 
Residencial 19.422,2 GWh 13,34% 
Terciari 32.456,4 GWh 22,30% 
Industrial 11.015,3 GWh 7,57% 
Transport 11.689,9 GWh 8,03% 
TOTAL 74.583,8 GWh 51,24% 
COMBUSTIBLES FÒSSILS % 
Residencial 10.244,3 GWh 7,04% 
Terciari 729,3 GWh 5,01% 
Industrial 18.883,4 GWh 12,97% 
Transport 3.381,4 GWh 23,23% 
TOTAL 33.238,4 GWh 48,26% 
DISTRICT HEATING AND COOLING % 
Residencial 56,0 GWh 0,04% 
Terciari 447,8 GWh 0,31% 
Industrial 223,4 GWh 0,15% 
Transport - - 
TOTAL 727,2 GWh 0,50% 

 

 

 

 

Taula 47. Consums energètics per servei, sector i font. Any 2070. Escenari Climàtic A2, increment PIB anual del 2,5% entre 2011-2040, increment 
anual de l’1% entre 2041-2070. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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ESCENARIS DE DEMANDA ANY 2070. Escenari B1. Increment anual del PIB de l’1% al període 
2011-2040 i 0,1% al període 2041-2070. 

 
Figura 120. Repartiment per sectors del consum de les formes energètiques i pes dels serveis en el consum total d’electrodomèstics i transport. 
Any 2070. Escenari Climàtic B1, increment PIB anual de l’1% entre 2011-2040, increment anual del 0,1% entre 2041-2070. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 121. Repartiment modal del consum energètic per serveis als sectors residencial i terciari. Any 2070. Escenari Climàtic B1, increment PIB 
anual de l’1% entre 2011-2040, increment anual del 0,1% entre 2041-2070. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 122. Repartiment modal del consum energètic per serveis als sectors industrial i transport. Any 2070. Escenari Climàtic B1, increment PIB 
anual de l’1% entre 2011-2040, increment anual del 0,1% entre 2041-2070. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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Figura 123. Corba diària de la demanda elèctrica a l’AMB. Any 2070. Escenari Climàtic B1, increment PIB anual de l’1% entre 2011-2040, 
increment anual del 0,1% entre 2041-2070. 
[Font: Elaboració pròpia] 

SERVEI ENERGIA FINAL % 
SECTOR RESIDENCIAL 26,72% 

Cuina 1.385,2 GWh 7,69% 
Electrodomèstics 3.727,7 GWh 20,70% 
ACS 3.927,5 GWh 21,81% 
Il·luminació 878,5 GWh 4,88% 
Calefacció 4.190,6 GWh 23,27% 
Refrigeració 168,6 GWh 0,94% 
TOTAL 18.005,9 GWh 100,00% 

SECTOR TERCIARI 20,61% 
ACS 1.365,4 GWh 9,83% 
Il·luminació 5.526,2 GWh 39,77% 
Calefacció 3.848,1 GWh 27,70% 
Refrigeració 3.012,6 GWh 21,68% 
Altres 141,6 GWh 1,02% 
TOTAL 13.893,9 GWh 100,00% 

SECTOR INDUSTRIAL 21,16% 
Industrial 14.261,6 GWh 100,00% 
TOTAL 14.261,6 GWh 100,00% 

SECTOR TRANSPORT 31,51% 
Ferrocarril i metro 191,8 GWh 0,90% 
Aeri 2.781,6 GWh 13,10% 
Marítim 6.531,7 GWh 30,76% 
Camions i furg. 5.014,6 GWh 23,61% 
Turismes i mot. 6.378,0 GWh 30,03% 
Autobusos 337,9 GWh 1,59% 
TOTAL 21.235,7 GWh 100,00% 
TOTAL AMB 67.397,1 GWh 100,00% 

ENERGIA ELÈCTRICA % 
Residencial 9.276,8 GWh 14,57% 
Terciari 10.975,4 GWh 17,24% 
Industrial 5.172,0 GWh 8,12% 
Transport 5.432,2 GWh 8,53% 
TOTAL 30.856,3 GWh 48,46% 
COMBUSTIBLES FÒSSILS % 
Residencial 4.955,1 GWh 7,78% 
Terciari 252,7 GWh 3,97% 
Industrial 8.866,2 GWh 13,93% 
Transport 1.580,4 GWh 24,82% 
TOTAL 15.654,3 GWh 50,50% 
DISTRICT HEATING AND COOLING % 
Residencial 46,2 GWh 0,07% 
Terciari 392,0 GWh 0,62% 
Industrial 223,4 GWh 0,35% 
Transport - - 
TOTAL 661,7 GWh 1,04% 

 

 

 

 

Taula 48. Consums energètics per servei, sector i font. Any 2070. Escenari Climàtic A2, increment PIB anual del 2,5% entre 2011-2040, increment 
anual de l’1% entre 2041-2070. 
[Font: Elaboració pròpia 
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ESCENARIS DE DEMANDA ANY 2070. Escenari B1. Increment anual del PIB del 2,5% al període 
2011-2040 i 1% al període 2041-2070. 

 
Figura 124. Repartiment per sectors del consum de les formes energètiques i pes dels serveis en el consum total d’electrodomèstics i transport. 
Any 2070. Escenari Climàtic B1, increment PIB anual del 2,5% entre 2011-2040, increment anual de l’1% entre 2041-2070. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 125. Repartiment modal del consum energètic per serveis al sectors residencial i terciari. Any 2070. Escenari Climàtic B1, increment PIB 
anual del 2,5% entre 2011-2040, increment anual de l’1% entre 2041-2070. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 126. Repartiment modal del consum energètic per serveis al sectors industrial i transport. Any 2070. Escenari Climàtic B1, increment PIB 
anual del 2,5% entre 2011-2040, increment anual de l’1% entre 2041-2070. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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Figura 127. Corba diària de la demanda elèctrica a l’AMB. Any 2070. Escenari Climàtic B1, increment PIB anual del 2,5% entre 2011-2040, 
increment anual de l’1% entre 2041-2070. 
[Font: Elaboració pròpia] 

SERVEI ENERGIA FINAL % 
SECTOR RESIDENCIAL 24,73% 

Cuina 2.915,6 GWh 7,70% 
Electrodomèstics 7.846,1 GWh 20,73% 
ACS 8.253,9 GWh 21,80% 
Il·luminació 1.849,1 GWh 4,88% 
Calefacció 8.791,0 GWh 23,22% 
Refrigeració 354,9 GWh 0,94% 
TOTAL 37.856,5 GWh 100,00% 

SECTOR TERCIARI 26,35% 
ACS 4.015,7 GWh 9,96% 
Il·luminació 16.323,7 GWh 40,47% 
Calefacció 11.030,6 GWh 27,35% 
Refrigeració 8.542,8 GWh 21,18% 
Altres 418,2 GWh 1,04% 
TOTAL 40.330,9 GWh 100,00% 

SECTOR INDUSTRIAL 19,36% 
Industrial 29.626,1 GWh 100,00% 
TOTAL 29.626,1 GWh 100,00% 

SECTOR TRANSPORT 29,56% 
Ferrocarril i metro 408,8 GWh 0,90% 
Aeri 5.926,9 GWh 13,10% 
Marítim 13.917,2 GWh 30,76% 
Camions i furg. 10.684,6 GWh 23,61% 
Turismes i mot. 13.589,6 GWh 30,03% 
Autobusos 720,0 GWh 1,59% 
TOTAL 45.247,1 GWh 100,00% 
TOTAL AMB 153.060,6 GWh 100,00% 

ENERGIA ELÈCTRICA % 
Residencial 19.525,6 GWh 13,45% 
Terciari 32.420,0 GWh 22,33% 
Industrial 10.832,6 GWh 7,46% 
Transport 11.574,4 GWh 7,97% 
TOTAL 74.352,5 GWh 51,20% 
COMBUSTIBLES FÒSSILS % 
Residencial 10.429,3 GWh 7,18% 
Terciari 746,3 GWh 5,14% 
Industrial 18.570,1 GWh 12,79% 
Transport 3.367,3 GWh 23,19% 
TOTAL 33.113,0 GWh 48,30% 
DISTRICT HEATING AND COOLING % 
Residencial 55,5 GWh 0,04% 
Terciari 447,8 GWh 0,31% 
Industrial 223,4 GWh 0,15% 
Transport - - 
TOTAL 726,8 GWh 0,50% 

 

 

 

 

Taula 49. Consums energètics per servei, sector i font. Any 2070. Escenari Climàtic B1, increment PIB anual del 2,5% entre 2011-2040, increment 
anual de l’1% entre 2041-2070. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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ESCENARIS DE DEMANDA ANY 2100. Escenari A2. Increment anual del PIB de l’1% al període 
2011-2040, 0,1% al període 2041-2070 i 0,1% al període 2071-2100. 

 
Figura 128. Repartiment per sectors del consum de les formes energètiques i pes dels serveis en el consum total d’electrodomèstics i transport. 
Any 2100. Escenari Climàtic A2, increment PIB anual de l’1% entre 2011-2040, increment anual del 0,1% entre 2041-2070 i increment anual del 
0,1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 129. Repartiment modal del consum energètic per serveis als sectors residencial i terciari. Any 2100. Escenari Climàtic A2, increment PIB 
anual de l’1% entre 2011-2040, increment anual del 0,1% entre 2041-2070 i increment anual del 0,1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 130. Repartiment modal del consum energètic per serveis als sectors industrial i transport. Any 2100. Escenari Climàtic A2, increment PIB 
anual de l’1% entre 2011-2040, increment anual del 0,1% entre 2041-2070 i increment anual del 0,1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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Figura 131. Corba diària de la demanda elèctrica a l’AMB. Any 2100. Escenari Climàtic A2, increment PIB anual de l’1% entre 2011-2040, 
increment anual del 0,1% entre 2041-2070 i increment anual del 0,1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 

SERVEI ENERGIA FINAL % 
SECTOR RESIDENCIAL 24,55% 

Cuina 1.292,9 GWh 7,87% 
Electrodomèstics 3.501,2 GWh 21,33% 
ACS 3.581,4 GWh 21,81% 
Il·luminació 855,1 GWh 5,21% 
Calefacció 3.490,2 GWh 21,26% 
Refrigeració 195,8 GWh 1,19% 
TOTAL 16.417,7 GWh 100,00% 

SECTOR TERCIARI 21,43% 
ACS 1.367,3 GWh 9,54% 
Il·luminació 5.691,0 GWh 39,71% 
Calefacció 3.510,6 GWh 24,49% 
Refrigeració 3.616,3 GWh 25,23% 
Altres 147,3 GWh 1,03% 
TOTAL 14.332,4 GWh 100,00% 

SECTOR INDUSTRIAL 20,73% 
Industrial 13.862,5 GWh 100,00% 
TOTAL 13.862,5 GWh 100,00% 

SECTOR TRANSPORT 33,29% 
Ferrocarril i metro 197,3 GWh 0,89% 
Aeri 2.860,9 GWh 12,85% 
Marítim 6.717,9 GWh 30,17% 
Camions i furg. 5.339,1 GWh 23,98% 
Turismes i mot. 6.790,7 GWh 30,50% 
Autobusos 359,8 GWh 1,62% 
TOTAL 22.265,8 GWh 100,00% 
TOTAL AMB 66.878,4 GWh 100,00% 

ENERGIA ELÈCTRICA % 
Residencial 10.449,9 GWh 16,49% 
Terciari 12.319,0 GWh 19,44% 
Industrial 8.825,3 GWh 13,92% 
Transport 10.149,6 GWh 16,01% 
TOTAL 41.743,8 GWh 65,87% 
COMBUSTIBLES FÒSSILS % 
Residencial 2.409,3 GWh 3,80% 
Terciari 1.565,6 GWh 2,47% 
Industrial 4.813,8 GWh 7,60% 
Transport 12.116,2 GWh 19,12% 
TOTAL 20.904,8 GWh 32,98% 
DISTRICT HEATING AND COOLING % 
Residencial 57,4 GWh 0,09% 
Terciari 447,8 GWh 0,71% 
Industrial 22,3 GWh 0,35% 
Transport - - 
TOTAL 527,5 GWh 1,15% 

 

 

 

 

Taula 50. Consums energètics per servei, sector i font. Any 2100. Escenari Climàtic A2, increment PIB anual de l’1% entre 2011-2040, increment 
anual del 0,1% entre 2041-2070 i increment anual del 0,1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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ESCENARIS DE DEMANDA ANY 2100. Escenari A2. Increment anual del PIB del 2,5% al període 
2011-2040, 1% al període 2041-2070 i 1% al període 2070-2100. 

 
Figura 132. Repartiment per sectors del consum de les formes energètiques i pes dels serveis en el consum total d’electrodomèstics i transport. 
Any 2100. Escenari Climàtic A2, increment PIB anual del 2,5% entre 2011-2040, increment anual de l’1% entre 2041-2070 i increment anual de 
l’1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 133. Repartiment modal del consum energètic per serveis als sectors residencial i terciari. Any 2100. Escenari Climàtic A2, increment PIB 
anual del 2,5% entre 2011-2040, increment anual de l’1% entre 2041-2070 i increment anual de l’1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 134. Repartiment modal del consum energètic per serveis als sectors residencial i terciari. Any 2100. Escenari Climàtic A2, increment PIB 
anual del 2,5% entre 2011-2040, increment anual de l’1% entre 2041-2070 i increment anual de l’1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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Figura 135. Corba diària de la demanda elèctrica a l’AMB. Any 2100. Escenari Climàtic A2, increment PIB anual del 2,5% entre 2011-2040, 
increment anual de l’1% entre 2041-2070 i increment anual de l’1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 

SERVEI ENERGIA FINAL % 
SECTOR RESIDENCIAL 21,89% 

Cuina 3.450,8 GWh 7,89% 
Electrodomèstics 9.345,0 GWh 21,36% 
ACS 9.540,3 GWh 21,80% 
Il·luminació 2.282,3 GWh 5,22% 
Calefacció 9.271,7 GWh 21,19% 
Refrigeració 518,8 GWh 1,19% 
TOTAL 43.753,7 GWh 100,00% 

SECTOR TERCIARI 29,49% 
ACS 5.732,3 GWh 9,72% 
Il·luminació 23.980,7 GWh 40,68% 
Calefacció 14.239,8 GWh 24,15% 
Refrigeració 14.381,2 GWh 24,39% 
Altres 620,8 GWh 1,05% 
TOTAL 58.954,8 GWh 100,00% 

SECTOR INDUSTRIAL 18,15% 
Industrial 36.270,9 GWh 100,00% 
TOTAL 36.270,9 GWh 100,00% 

SECTOR TRANSPORT 30,47% 
Ferrocarril i metro 539,8 GWh 0,89% 
Aeri 7.826,3 GWh 12,85% 
Marítim 18.377,5 GWh 30,17% 
Camions i furg. 14.605,6 GWh 23,98% 
Turismes i mot. 18.576,7 GWh 30,50% 
Autobusos 984,3 GWh 1,62% 
TOTAL 60.910,2 GWh 100,00% 
TOTAL AMB 199.889,6 GWh 100,00% 

ENERGIA ELÈCTRICA % 
Residencial 27.892,0 GWh 14,64% 
Terciari 51.910,0 GWh 27,24% 
Industrial 23.324,8 GWh 12,24% 
Transport 27.765,1 GWh 14,57% 
TOTAL 130.891,9 GWh 68,69% 
COMBUSTIBLES FÒSSILS % 
Residencial 6.430,6 GWh 3,37% 
Terciari 6.597,0 GWh 3,46% 
Industrial 12.722,6 GWh 6,68% 
Transport 33.145,1 GWh 17,39% 
TOTAL 58.895,3 GWh 30,91% 
DISTRICT HEATING AND COOLING % 
Residencial 86,2 GWh 0,05% 
Terciari 447,8 GWh 0,24% 
Industrial 22,3 GWh 0,12% 
Transport - - 
TOTAL 556,3 GWh 0,40% 

 

 

 

 

Taula 51. Consums energètics per servei, sector i font. Any 2100. Escenari Climàtic A2, increment PIB anual del 2,5% entre 2011-2040, increment 
anual de l’1% entre 2041-2070 i increment anual de l’1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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ESCENARIS DE DEMANDA ANY 2100. Escenari B1. Increment anual del PIB de l’1% al període 
2011-2040, 0,1% al període 2041-2070 i 0,1% al període 2071-2100. 

 
Figura 136. Repartiment per sectors del consum de les formes energètiques i pes dels serveis en el consum total d’electrodomèstics i transport. 
Any 2100. Escenari Climàtic B1, increment PIB anual de l’1% entre 2011-2040, increment anual del 0,1% entre 2041-2070 i increment anual del 
0,1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 137. Repartiment modal del consum energètic per serveis als sectors residencial i terciari. Any 2100. Escenari Climàtic B1, increment PIB 
anual de l’1% entre 2011-2040, increment anual del 0,1% entre 2041-2070 i increment anual del 0,1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 138. Repartiment modal del consum energètic per serveis als sectors industrial i transport. Any 2100. Escenari Climàtic B1, increment PIB 
anual de l’1% entre 2011-2040, increment anual del 0,1% entre 2041-2070 i increment anual del 0,1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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Figura 139. Corba diària de la demanda elèctrica a l’AMB. Any 2100. Escenari Climàtic B1, increment PIB anual de l’1% entre 2011-2040, 
increment anual del 0,1% entre 2041-2070 i increment anual del 0,1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 

SERVEI ENERGIA FINAL % 
SECTOR RESIDENCIAL 24,97% 

Cuina 1.292,9 GWh 7,78% 
Electrodomèstics 3.484,0 GWh 20,97% 
ACS 3.626,0 GWh 21,82% 
Il·luminació 855,1 GWh 5,15% 
Calefacció 3.687,2 GWh 22,19% 
Refrigeració 187,7 GWh 1,13% 
TOTAL 16.616,8 GWh 100,00% 

SECTOR TERCIARI 21,63% 
ACS 1.384,2 GWh 9,61% 
Il·luminació 5.691,0 GWh 39,52% 
Calefacció 3.700,4 GWh 25,70% 
Refrigeració 3.477,2 GWh 24,15% 
Altres 147,3 GWh 1,02% 
TOTAL 14.400,1 GWh 100,00% 

SECTOR INDUSTRIAL 20,27% 
Industrial 13.489,6 GWh 100,00% 
TOTAL 13.489,6 GWh 100,00% 

SECTOR TRANSPORT 33,13% 
Ferrocarril i metro 197,3 GWh 0,89% 
Aeri 2.860,9 GWh 12,97% 
Marítim 6.717,9 GWh 30,46% 
Camions i furg. 5.248,3 GWh 23,80% 
Turismes i mot. 6.675,3 GWh 30,27% 
Autobusos 353,7 GWh 1,60% 
TOTAL 22.053,4 GWh 100,00% 
TOTAL AMB 66.560,0 GWh 100,00% 

 

 

 

 

Taula 52. Consums energètics per servei, sector i font. Any 2100. Escenari Climàtic B1, increment PIB anual de l’1% entre 2011-2040, increment 
anual del 0,1% entre 2041-2070 i increment anual del 0,1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 

ENERGIA ELÈCTRICA % 
Residencial 10.586,5 GWh 16,78% 
Terciari 12.317,8 GWh 19,53% 
Industrial 8.584,0 GWh 13,61% 
Transport 9.979,7 GWh 15,82% 
TOTAL 41.468,0 GWh 65,74% 
COMBUSTIBLES FÒSSILS % 
Residencial 2.489,8 GWh 3,95% 
Terciari 1.634,5 GWh 2,59% 
Industrial 4.682,2 GWh 7,42% 
Transport 12.073,7 GWh 19,14% 
TOTAL 20.880,2 GWh 33,10% 
DISTRICT HEATING AND COOLING % 
Residencial 56,6 GWh 0,09% 
Terciari 447,8 GWh 0,71% 
Industrial 22,3 GWh 0,35% 
Transport - - 
TOTAL 526,7 GWh 1,15% 
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ESCENARIS DE DEMANDA ANY 2100. Escenari B1. Increment anual del PIB del 2,5% al període 
2011-2040, 1% al període 2041-2070 i 1% al període 2070-2100. 

  
Figura 140. Repartiment per sectors del consum de les formes energètiques i pes dels serveis en el consum total d’electrodomèstics i transport. 
Any 2100. Escenari Climàtic B1, increment PIB anual del 2,5% entre 2011-2040, increment anual de l’1% entre 2041-2070 i increment anual de 
l’1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 141. Repartiment modal del consum energètic per serveis als sectors residencial i terciari. Any 2100. Escenari Climàtic B1, increment PIB 
anual del 2,5% entre 2011-2040, increment anual de l’1% entre 2041-2070 i increment anual de l’1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 142. Repartiment modal del consum energètic per serveis als sectors residencial i terciari. Any 2100. Escenari Climàtic B1, increment PIB 
anual del 2,5% entre 2011-2040, increment anual de l’1% entre 2041-2070 i increment anual de l’1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 



 
 

 

 

 

190 

 
Figura 143. Corba diària de la demanda elèctrica a l’AMB. Any 2100. Escenari Climàtic B1, increment PIB anual del 2,5% entre 2011-2040, 
increment anual de l’1% entre 2041-2070 i increment anual de l’1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 

SERVEI ENERGIA FINAL % 
SECTOR RESIDENCIAL 22,24% 

Cuina 3.450,8 GWh 7,79% 
Electrodomèstics 9.299,1 GWh 21,00% 
ACS 9.659,3 GWh 21,81% 
Il·luminació 2.282,3 GWh 5,15% 
Calefacció 9.797,5 GWh 22,12% 
Refrigeració 499,2 GWh 1,13% 
TOTAL 44.287,3 GWh 100,00% 

SECTOR TERCIARI 29,75% 
ACS 5.803,8 GWh 9,80% 
Il·luminació 23.980,7 GWh 40,48% 
Calefacció 15.039,9 GWh 25,39% 
Refrigeració 13.795,1 GWh 23,29% 
Altres 620,8 GWh 1,05% 
TOTAL 59.240,3 GWh 100,00% 

SECTOR INDUSTRIAL 17,72% 
Industrial 35.285,5 GWh 100,00% 
TOTAL 35.285,5 GWh 100,00% 

SECTOR TRANSPORT 30,29% 
Ferrocarril i metro 539,8 GWh 0,89% 
Aeri 7.826,3 GWh 12,97% 
Marítim 18.377,5 GWh 30,46% 
Camions i furg. 14.357,2 GWh 23,80% 
Turismes i mot. 18.260,8 GWh 30,27% 
Autobusos 967,5 GWh 1,60% 
TOTAL 60.329,1 GWh 100,00% 
TOTAL AMB 199.142,3 GWh 100,00% 

ENERGIA ELÈCTRICA % 
Residencial 28.256,5 GWh 14,88% 
Terciari 51.905,0 GWh 27,34% 
Industrial 22.687,3 GWh 11,95% 
Transport 27.300,3 GWh 14,38% 
TOTAL 130.149,0 GWh 68,56% 
COMBUSTIBLES FÒSSILS % 
Residencial 6.645,5 GWh 3,50% 
Terciari 6.887,5 GWh 3,63% 
Industrial 12.374,9 GWh 6,52% 
Transport 33.028,9 GWh 17,40% 
TOTAL 58.936,8 GWh 31,04% 
DISTRICT HEATING AND COOLING % 
Residencial 86,2 GWh 0,05% 
Terciari 447,8 GWh 0,24% 
Industrial 22,3 GWh 0,12% 
Transport - - 
TOTAL 556,3 GWh 0,40% 

 

 

 

 

Taula 53. Consums energètics per servei, sector i font. Any 2100. Escenari Climàtic B1, increment PIB anual de l’1% entre 2011-2040, increment 
anual del 0,1% entre 2041-2070 i increment anual del 0,1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia]  
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COMPARATIVA ESCENARIS DEMANDA 2040-2070-2100. Escenari A2. Increment anual del PIB 
de l’1% entre 2011-2040, 0,1% entre 2041-2070 i 0,1% entre 2071-2100. 

 
Figura 144. Comparativa [%] entre escenaris 2040-2070-2100. Escenari Climàtic A2, increment PIB anual de l’1% entre 2011-2040, increment 
anual del 0,1% entre 2041-2070 i increment anual del 0,1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 

 
Figura 145. Comparativa [GWh] entre escenaris 2040-2070-2100. Escenari Climàtic A2, increment PIB anual de l’1% entre 2011-2040, increment 
anual del 0,1% entre 2041-2070 i increment anual del 0,1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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COMPARATIVA ESCENARIS DEMANDA 2040-2070-2100. Escenari A2. Increment anual del PIB 
del 2,5% entre 2011-2040, 1% entre 2041-2070 i 1% entre 2071-2100. 

 
Figura 146. Comparativa [%] entre escenaris 2040-2070-2100. Escenari Climàtic A2, increment PIB anual del 2,5% entre 2011-2040, increment 
anual de l’1% entre 2041-2070 i increment anual de l’1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 

 
Figura 147. Comparativa [GWh] entre escenaris 2040-2070-2100. Escenari Climàtic A2, increment PIB anual del 2,5% entre 2011-2040, 
increment anual de l’1% entre 2041-2070 i increment anual de l’1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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COMPARATIVA ESCENARIS DEMANDA 2040-2070-2100. Escenari B1. Increment anual del PIB 
de l’1% entre 2011-2040, 0,1% entre 2041-2070 i 0,1% entre 2071-2100. 

 
Figura 148. Comparativa [%] entre escenaris 2040-2070-2100. Escenari Climàtic B1, increment PIB anual de l’1% entre 2011-2040, increment 
anual del 0,1% entre 2041-2070 i increment anual del 0,1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 

 
Figura 149. Comparativa [GWh] entre escenaris 2040-2070-2100. Escenari Climàtic B1, increment PIB anual de l’1% entre 2011-2040, increment 
anual del 0,1% entre 2041-2070 i increment anual del 0,1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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Escenari B1. Increment anual del PIB del 2,5% entre 2011-2040, 1% entre 2041-2070 i 1% 
entre 2071-2100. 

 
Figura 150. Comparativa [%] entre escenaris 2040-2070-2100. Escenari Climàtic B1, increment PIB anual del 2,5% entre 2011-2040, increment 
anual de l’1% entre 2041-2070 i increment anual de l’1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 

 
Figura 151. Comparativa [GWh] entre escenaris 2040-2070-2100. Escenari Climàtic B1, increment PIB anual del 2,5% entre 2011-2040, 
increment anual de l’1% entre 2041-2070 i increment anual de l’1% entre 2071-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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COMPARATIVA CORBES ELÈCTRIQUES DE DEMANDA 2040-2070-2100. 

 
Figura 152. Corba de consum elèctric diari dels diferents sectors de l’AMB. Projeccions pels diferents escenaris a l’any 2040. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 153. Corba de consum elèctric diari dels diferents sectors de l’AMB. Projeccions pels diferents escenaris a l’any 2070. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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Figura 154. Corba de consum elèctric diari dels diferents sectors de l’AMB. Projeccions pels diferents escenaris a l’any 2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 155. Corba de consum elèctric diari dels diferents sectors de l’AMB. Projeccions per escenari climàtic A2 i PIB mínim, 2011-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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Figura 156. Corba de consum elèctric diari dels diferents sectors de l’AMB. Projeccions per escenari climàtic A2 i PIB màxim, 2011-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 

 
Figura 157. Corba de consum elèctric diari dels diferents sectors de l’AMB. Projeccions per escenari climàtic B1 i PIB mínim, 2011-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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Figura 158. Corba de consum elèctric diari dels diferents sectors de l’AMB. Projeccions per escenari climàtic A2 i PIB màxim, 2011-2100. 
[Font: Elaboració pròpia] 
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LLISTAT DE PLÀNOLS 

0.0 Situació. 

 

1.0 Infraestructures energètiques. Estat actual. 

1.1 Xarxa elèctrica d’alta tensió i Centrals de generació elèctrica. Estat actual. 

1.2 Xarxa de transport i distribució de gas natural. Estat Actual. 

1.3 Xarxa de transport de gas natural. Estat Actual. 

1.4 Xarxa de transport de derivats del petroli (CLH). Estat Actual. 

1.5 Xarxes de climatització centralitzada. Estat Actual i previsions. 

2.0 Ús del sòl a l’AMB (Industrial i urbà no industrial). 

2.1 Teixits urbans residencials (tipologies). 

2.2 Densitat del teixit residencial a l’AMB. 

3.0 Risc d’inundabilitat de les infraestructures energètiques. Períodes de retorn T50 T100 i T500. 

3.1 Risc d’inundabilitat de les infraestructures energètiques. Calat del període de retorn T50 i franja de risc 
potencial per afectació del Canvi Climàtic. 

3.2 Risc d’inundabilitat de les infraestructures energètiques. Calat del període de retorn T100 i franja de risc 
potencial per afectació del Canvi Climàtic. 

3.3 Risc d’inundabilitat de les infraestructures energètiques. Calat del període de retorn T500 i franja de risc 
potencial per afectació del Canvi Climàtic. 

4.0 Diferencial topogràfic respecte el nivell del mar i les infraestructures energètiques. 

4.1 Afectació de l’increment del nivell del mar sobre les infraestructures energètiques. Increment de 1 metre. 

5.0 Risc d’incendi sobre les infraestructures energètiques. Combustibilitat de les masses forestal. 

5.1 Risc d’incendi sobre les infraestructures energètiques. Inflamabilitat de les masses forestal. 

5.2 Risc d’incendi sobre les infraestructures energètiques. Punts d’ignició i àrees cremades. 
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ESTUDI SOBRE LA VULNERABILITAT DE L'ABASTAMENT ENERGÈTIC
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EST UDI SOBRE LA VULNERABILIT AT  DE L'ABAST AMENT  ENERGÈT IC
ENVERS AL CANVI CLIMÀT IC A L'ÀREA MET ROPOLIT ANA DE BARCELONA
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ESTUDI SOBRE LA VULNERABILITAT DE L'ABASTAMENT ENERGÈTIC
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ESTUDI SOBRE LA V ULNERABILITAT DE L'ABASTAMENT ENERGÈTIC
ENV ERS AL CANV I CLIMÀTIC A L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Risc d’incendi so bre les infraestructures energè tiques
Punts d’ignició i àrees crem ades

Desem bre 20145.21: 110 000
1 0 1 2km

! Punts d’Inici d’incendis, crem es agríco les, fo cs urbans i altres incidè ncies registrades des de 1986
Perím etres crem ats pels Incendis Fo restals des de 1986

Subestacio ns
Xarxa elè ctrica

Gas Natural

Enagas

DHC
Centrals de generació

Instal·lacio ns de
pro ductes petro lífers

CLH

Regasificado ra


