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Introducció 

1.1 . Abast i actualització de la Guia 

Aquesta Guia està pensada bàsicament per calcular en una primera fase només les 

emissions directes de càlcul immediat. Servirà per ser utilitzada en el procediment 

dels acords voluntaris de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Nogensmenys, els 

factors d’emissió, aplicats correctament, poden servir també per estimar les 

emissions derivades del consum energètic i del transport, d’administracions 

públiques, ajuntaments i particulars.  

 

En conseqüència, aquesta Guia no permet calcular el total d’emissions de gasos 

amb efecte d’hivernacle d’una empresa o institució. L’Oficina Catalana del Canvi 

Climàtic, en futures versions, anirà complementant aquesta Guia amb noves dades 

per tal d’ampliar el seu abast, igualment quan s’escaigui actualitzarà alguns dels 

factors d’emissió proporcionats.   

 

D’altra banda, quan es parla de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), ens referim a 

CO2 equivalent (CO2 eq), que inclou els sis gasos amb efecte d’hivernacle que inclou 

el Protocol de Kyoto, que són: diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), òxid de nitrogen 

(N2O), hidrofluorocarburs (HFC), perfluorocarburs (PFC), i hexafluorur de sofre (SF6).  

 

1.2 .  Tipus d’emissions segons el seu càlcul 

 

En funció de l’abast poden incloure tres tipus d’emissions de GEH: 

A. Emissions directes de càlcul immediat (tipus 1) :  

•••• Són emissions imputables a l’activitat. 

1 
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•••• En el seu còmput s’inclouen les emissions directament imputables que són 

més representatives.  

•••• Es calculen de manera immediata mitjançant l’aplicació de factors de 

conversió. 

•••• Els factors de conversió són homogenis i es determinen per convenció 

seguint criteris del GIECC.  

•••• El seu càlcul és l’objecte d’aquesta Guia pràctica. 

 

B. Emissions directes de càlcul condicionat (tipus 2):  

•••• Són emissions imputables a l’activitat. 

•••• En el seu còmput s’inclouen les emissions directament imputables que són 

més representatives.  

•••• Es calculen de manera condicionada a la formulació d’hipòtesis de càlcul. 

•••• Les hipòtesis de càlcul s’han d’establir segons criteris rigorosos, i en tot cas 

subjectes a un grau d’interpretació que s’ha d’especificar.  

•••• En tots els càlculs d’aquest tipus d’emissions s’ha d’explicar la metodologia 

emprada (incloent-hi càlculs intermedis). 

 

C. Emissions associades (tipus 3) :  

•••• Són emissions imputables a la cadena de consum. 

•••• En el seu còmput s’inclouen les emissions que, segons un esquema global, 

poden estar vinculades a un determinat producte, servei, etc.  

•••• Es calculen mitjançant una aproximació metodològica que preveu aspectes 

com la procedència geogràfica de les matèries primeres i dels productes, el 

comerç exterior, etc.  

•••• Els criteris i metodologies de càlcul es troben en desenvolupament i tenen 

actualment un cost econòmic i temps elevat. 

•••• El seu càlcul no substitueix el càlcul realitzat segons criteris del GIECC, sinó 

que n’és complementari. 

 

L’exemple  següent pretén facilitar la classificació dels tres tipus d’emissions: 

Un departament de la Generalitat de Catalunya duu a terme les accions següents:  

•••• Substitució de bombetes incandescents per bombetes de baix consum 
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•••• Substitució de la flota de vehicles oficials per d’altres amb menors emissions 

per quilòmetre recorregut 

•••• Separació de la matèria orgànica en el sistema de recollida de residus 

•••• Canvi de proveïdor de mobiliari d’oficina a un que distribueixi mobiliari fabricat 

localment i de fusta amb certificat FSC o similar 

•••• Substitució de pantalles d’ordinador per d’altres amb consum elèctric mínim 

en el mode en espera.  

 

De les accions anteriors, es pot realitzar la classificació de tipus d’emissions 

següent:  

•••• Substitució de bombetes incandescents per d’altres de baix consum: 

emissions imputables directament al consum elèctric, el qual representa una 

part important de les emissions totals del Departament (emissions tipus 1). 

•••• Substitució de la flota de vehicles oficials per d’altres amb menors emissions 

per quilòmetre recorregut: emissions imputables directament al consum de 

combustibles fòssils pel transport el qual s’ha considerat que representa una 

part important de les emissions totals (emissions tipus 1). 

•••• Sistema separador de matèria orgànica en el sistema de gestió de residus: 

emissions indirectes imputables a l’activitat que es calculen mitjançant 

l’establiment d’hipòtesis de càlcul (emissions tipus 2). 

•••• Canvi de proveïdor de mobiliari d’oficina a un que distribueixi mobiliari fabricat 

localment i de fusta amb certificat FSC: emissions associades que depenen 

dels materials i de la procedència del béns de consum (emissions tipus 3). 

•••• Substitució de pantalles d’ordinador per d’altres amb consum mínim en el 

mode en espera: emissions imputables directament al consum d’electricitat, el 

qual suposa unes emissions representatives en el còmput global d’emissions 

(emissions tipus 1). 

1.3. Emissions cobertes per la Directiva de comerç i 

emissions difuses  

D’altra banda, les emissions de GEH es poden classificar en emissions cobertes per 

la Directiva de comerç de drets d’emissió i emissions no cobertes per la Directiva de 

comerç de drets d’emissió (conegudes com emissions difuses). Quan ens referim a 
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mitigació, qualsevol tona reduïda és útil i necessària, però la distinció emissions 

cobertes per la Directiva esmentada més amunt - emissions difuses pot ser d’utilitat 

per facilitar anàlisis posteriors.  

 

Per últim, cal fer notar que hi pot haver emissions directes immediates que no 

estiguin incloses en aquesta Guia pràctica  per al càlcul d’emissions. En aquest 

sentit, la Guia no és restrictiva; presenta criteris generals però hom hi pot afegir el 

càlcul d’altres tipus d’emissions directes immediates amb els seus corresponents 

criteris. En cas d’existir criteris particulars, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

estudiarà de manera específica la seva utilització. 
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Càlcul de les emissions directes immediates 
(tipus 1) 
 

2.1. Energia 

2.1.1.   Consum elèctric 

FACTORS DE CONVERSIÓ 

 

•••• Consum que prové de la xarxa elèctrica (kWh) 

•••• Per calcular les emissions associades cal aplicar un factor de conversió de 

d’emissions de CO2 atribuïbles al consum final elèctric (g de CO2/kWh). 

Segons l’informe La energía en España 2007 (Secretaria General d’Energia, 

del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç), les emissions de CO2 atribuïbles 

al consum final d’electricitat són de 450 g CO2/kWh (0,45 Kt de CO2/GWh). La 

publicació està disponible a l’enllaç: 

http://www.mityc.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/Energia1_2007.pdf 

 

Cal anotar que les emissions associades al consum elèctric són emissions cobertes 

per la Directiva de comerç de drets d’emissió. 
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EXEMPLE DE CONSUM ELÈCTRIC 

 

 

Una residència d’avis, amb un consum elèctric anual de 38.000 kWh, introdueix mesures 

per a l’estalvi de consum d’energia elèctrica, com per exemple il·luminació de baix consum, 

i equips de climatització i electrodomèstics eficients, les quals suposen un estalvi del 

consum elèctric del 8%. Quina reducció d’emissions en resulta? 

 

INICIALMENT FINALMENT 

Consum energètic = 38.000 

kWh/any 

Consum energètic = 38.000 - 

(38.000*0,08) = 34.960 kWh/any 

Emissions de CO2 = (38.000 

kWh/any*450 g de CO2/kWh) = 

17.100.000 g de CO2/any 

Emissions de CO2 = (34.960 

kWh/any*450 g de CO2/kWh) = 

15.732.000 g de CO2/any 
 
 

Per tant, l’estalvi d’emissions és de : 

17.100.000 g de CO2 - 15.732.000 g CO2 = 1.368.000 g de CO2/any  (1,368 t de CO2) 

 

2.1.2.  Consum de combustibles fòssils 

FACTORS DE CONVERSIÓ 

− Les unitats varien en funció del tipus de combustible: 

•••• Gas natural (m3), (kWh); 1 Nm3 = 10,743 kWh 1; densitat gas natural = 0,791 

kg/m3 

•••• Gas butà (kg o nombre de bombones) 

•••• Gas propà (kg o nombre de bombones) 

•••• Gasoil (litres) 

•••• Carbó (kg) 

− Per calcular les emissions associades cal aplicar el factor de conversió que 

correspongui, d’acord amb les dades següents: 

 

                                                 
1
 A causa de la concentració de gas metà al gas natural la potència energètica expressada en kWh d’1 Nm

3
 de gas 

natural pot variar. La dada aquí recollida és la que indica Gas Natural a la pàgina web: 

http://portal.gasnatural.com/servlet/ContentServer?gnpage=1-1-12&centralassetname=1-1-1-1-7-5-0 
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COMBUSTIBLE FACTOR D’EMISSIÓ 

Gas natural (m3) 2,1554 kg de CO2/Nm3  

Gas butà (kg) 

Gas butà (nombre de bombones) 

 

2,9644 kg de CO2/kg de gas butà 

37,055 kg de CO2/bombona (considerant 1 

bombona de 12,5 kg) 

Gas propà (kg) 

Gas propà (nombre de bombones) 

2,9383 kg de CO2/kg de gas propà 

102,8405 kg de CO2/bombona (considerant 

1 bombona de 35 kg) 

Gasoil (litres) 2,6154 kg de CO2/l 

Carbó (kg) 2,458 kg de CO2/kg 
 

Font de dades: Gas natural, gas butà, gas propà i gasoil: Elaboració pròpia a partir de dades de: Informe Inventarios GEI 1990-2006, Taula A 8.1.- Factors d’emissió de 

CO2eq i poders calorífics inferiors (PCI) per defecte. Carbó: Elaboració pròpia a partir de dades del Plan de Energías renovables en España 2005-2010 (Anexo I)2 i de La 

energía en España 20073 

 

 

EXEMPLE DE GAS NATURAL 

 

 

En un habitatge amb un consum de gas natural de 100 m3/mes s’hi canvia la caldera per 

una altra de més eficient, la qual suposa un estalvi del 5% del consum total de gas natural. 

Per  obtenir la reducció d’emissions de CO2 associada cal fer el càlcul següent: 

 

INICIALMENT FINALMENT 

Consum energètic = 100 m3  de gas 

natural/mes 

Consum energètic = 100 - (100*0,05) = 

95 m3 de gas natural/mes  

Emissions de CO2 = (100 m3*2,1554 

kg/m3) = 215,54 kg de CO2/mes 

Emissions de CO2 = (95 m3*2,1554 

kg/m3) = 204,763 kg de CO2/mes 
 
 

Per tant, l’estalvi d’emissions és de : 

215,54 kg de CO2 - 204,763 kg de CO2 = 10,777 kg de CO2 /mes;  

10,777 kg de CO2 /mes*12 = 129,324 kg CO2 /any (0,129 t de CO2 /any) 

 

                                                 
2http://www.mityc.es/energia/desarrollo/EnergiaRenovable/Plan/Documentos/DocumentoCompleto/15
FactoresConversionAnexo1.pdf 
3 http://www.mityc.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/Energia1_2007.pdf 
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EXEMPLE DE GASOIL 

 

En un habitatge amb un consum de gasoil per a calefacció de 1.000 litres/any s’hi realitza 

un canvi de combustible i es connecta a la xarxa de gas natural, passant a tenir un consum 

de 931 m3 de gas natural/any4. Per obtenir la reducció d’emissions de CO2 associada cal fer 

el càlcul següent: 

INICIALMENT FINALMENT 

Consum energètic = 1.000 litres de 

gasoil/any 

Consum energètic = 931 m3 de gas 

natural/any 

Emissions de CO2 = (1.000 

l/any*2,6154 kg/l) = 2.615,4 kg de 

CO2/any 

Emissions de CO2 = (931 

m3/any*2,1554 kg/m3) =   2.006,7 kg 

CO2/any 
 
 

Per tant, l’estalvi d’emissions és de : 

2.615,4 kg CO2 - 2.006,7 kg CO2 = 608,7 kg CO2 /any (0,6087 t CO2 /any) 

 

2.1.3.  Biomassa 5 

FACTORS DE CONVERSIÓ6 

 

•••• La utilització de la biomassa com a combustible té unes emissions neutres, en el 

sentit que el CO2 que s’emet en la combustió ha estat absorbit prèviament de 

l’atmosfera. Per tant, s’aplicarà un factor d’emissió de zero (t CO2/TJ o t o Nm3)7.  

 

 

                                                 
4
 Càlcul elaborat mitjançant el poder calorífic inferior (PCI) del gas natural i el gasoil (dades de Informe 

Inventarios GEI 1990-2006, Taula A 8.1.- Factors d’emissió de CO2eq i poders calorífics per defecte). 
5
 Es defineix “biocombustible” com el combustible obtingut mitjançant un procés biològic (per oposició als 

processos geològics). Els biocombustibles poden ser sòlids, líquids o gasosos. La fusta, el biodièsel i el bioetanol 

són exemples de biocombustibles. Igualment, es defineix “biomassa” com tota la matèria viva i tota la matèria 

viva en procés de descomposició. En el context agrícola, el terme sol tenir un sentit més restringit i es refereix a 

la matèria vegetal que pot utilitzar-se com a font d’energia. Així doncs, en el context agrícola, es consideren 

biomassa la fusta, els cultius, les algues, les restes de collita i treballs silvícoles, les aigües residuals, els fems, els 

subproductes industrials i els residus sòlids urbans. http://ec.europa.eu/agriculture/glossary/glossary_es.pdf 
6
 Cal recordar que aquesta metodologia de càlcul de les emissions directes immediates no incorpora, quan parlem 

de biocombustibles, les emissions associades que es poden derivar en el seu cicle de vida. 
7
 Decisió de la Comissió de 18 de juliol de 2007, punt 5.5. Factors d’emissió. 
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EXEMPLE DE BIOMASSA 

 

 

Una indústria del sector ceràmic, amb un consum de gas natural de 3,5 milions de m3, 

instal·la una caldera de biomassa alimentada amb pellofa d’arròs i blat de moro, la qual li 

permet auto abastar-se energèticament en un 15%.  

 

INICIALMENT FINALMENT 

Consum energètic = 3.500.000 m3 de gas 

natural/any 

Consum energètic =  3.500.000 -

(3.500.000*0,15) = 2.975.000 m3 de gas 

natural/any 

Emissions CO2 = (3.500.000 m3*2,1554 

kg/m3) = 7.543.900 kg de CO2/any 

Emissions CO2 = (2.975.000 m3*2,1554 

kg/m3) = 6.412.615 kg de CO2/any 
 
 

Per tant, l’estalvi d’emissions és de : 

7.543.900 kg de CO2/any - 6.412.615 kg de CO2/any = 1.131.585 kg de CO2 /any 

(1.131,585 t de CO2 /any) 

 

2.1.4.  Energia renovable 

ENERGIA RENOVABLE DESTINADA A L’AUTOCONSUM 

 

•••• L’ús d’energia renovable destinada únicament a l’autoconsum repercuteix 

directament en una reducció del consum energètic (de la xarxa elèctrica general 

i/o de combustibles fòssils).  

 

EXEMPLE 

 

Un club de natació, amb unes necessitats tèrmiques totals de 382.800 kWh anuals (les 

quals inicialment s’abasten amb una caldera de gas natural), duu a terme la instal·lació 

d’energia solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària (ACS) i per a la 

climatització de la piscina coberta, la qual suposa una producció de 79.000 kWh/any. Per  

obtenir la reducció d’emissions de CO2 associada cal fer el càlcul següent: 
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INICIALMENT  FINALMENT  

Consum energètic = 382.800 

kWh/any*1 Nm3/10,743 kWh = 

35.632,5 m3 de gas natural/any  

Consum energètic = 382.800 - 79.000 = 

303.800 kWh/any = 28.278,88 m3 de 

gas natural/any 

Emissions de CO2 = 

(35.632,5*2,1554) =  

76.802,30 kg de CO2/any 

Emissions de CO2 = (28.278,88*2,1554) 

=  

60.952,30 kg de CO2/any 
 
 

Per tant, l’estalvi d’emissions és de: 

76.802,30 kg de CO2/any - 60.952,30 kg CO2/any = 15.850 kg de CO2/any (15,85 t de 

CO2/any).  

 

 

ENERGIA RENOVABLE CONNECTADA A LA XARXA ELÈCTRICA 

 

•••• La producció d’energia renovable (per exemple, la instal·lació solar fotovoltaica o 

energia eòlica) que es connecta a la xarxa elèctrica implica una reducció 

d’emissions a efectes de la totalitat de la xarxa elèctrica espanyola, és a dir, el 

mix elèctric estatal disminuiria proporcionalment. Per tant, aquesta actuació ajuda 

a reduir les emissions subjectes al comerç de drets d’emissió (emissions 

cobertes per la Directiva de comerç de drets d’emissió), però en cap cas computa 

per a la reducció d’emissions difuses. 
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2.2. Transport  

2.2.1.  Automòbil 

•••• En funció de les dades disponibles, el càlcul de les emissions de CO2 dels 

automòbils es pot realitzar de manera diferent. En aquesta proposta, en concret, 

s’hi inclou la metodologia de càlcul per a tres tipus de dades8:   

 

A. Litres de combustible (dièsel o gasolina) consumits, o si no disposem 

d’aquesta dada, opció B; 

B. Quantia econòmica (euros) associada al consum de combustible (dièsel o 

gasolina), o si tampoc no disposem d’aquesta dada, opció C; 

C. Km recorreguts i marca i model de l’automòbil (dièsel o gasolina).  

 

A.  Litres de combustible (dièsel o gasolina) consu mits 

FONT DE LES 

DADES 
METODOLOGIA DEL CÀLCUL I FACTOR D’EMISSIÓ 

Consum de 

combustible (litres  

dièsel o gasolina)  

Càlcul de les emissions de CO2 a partir dels factors de conversió 

següents9:  

• Gasolina: 2,3793 kg de CO2/litre  

• Diesel: 2,6516 kg de CO2/litre 

• Biodiesel: 2,6516 kg de CO2/litre - % biodièsel.  

Exemple: Si utilitzem BIO-10 vol dir que té un 10% de 

biodièsel i les emissions associades són = 2,6516 – 0,26516 

= 2,3864 kg de CO2/litre  

  

 

 

 

 
                                                 
8
 Es considera que la metodologia més adequada és la que utilitza com a font de dades els litres de combustible, 

seguida de la d’euros gastats en combustible, i finalment, el càlcul a partir dels quilòmetres i la marca i model 

exacte del vehicle.  
9
 Font de dades: Elaboració pròpia a partir de dades de: Informe Inventarios GEI 1990-2006, Capítol 3.7.- 

Transporte por carretera; apartado Factores de emisión (kg CO2/kg combustible); Repsol i Cepsa: densitat gas-oil 

= 0,8450 kg/litre, densitat gasolina = 0,7475 kg/litre. 
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B. Quantia econòmica (euros) associada al consum de  

combustible (dièsel o gasolina) 

FONT DE LES 

DADES 
METODOLOGIA DEL CÀLCUL I FACTOR D’EMISSIÓ 

Cost econòmic del 

consum de 

combustible (dièsel 

o gasolina) (euros )  

1r   Càlcul dels litres consumits (cèntims €/litre): 

• Informes mensuals de preus de gasolina i gasoil del Ministeri 

d’Indústria, Turisme i Comerç: preu d’Espanya / de Catalunya 

any 2008 

http://www.mityc.es/Petroleo/Seccion/Precios/Informes/Informe

sMensuales/ 

Orientativament, es poden utilitzar les dades següents: 

Any 2008 (mitjana dels mesos de gener a setembre): 

• Gasolina: 118,4 cèntims €/l 

• Dièsel: 120,1 cèntims €/l 

Any 2007: 

• Gasolina: 106,0 cèntims €/l 

• Dièsel: 98,3 cèntims €/l 

2n   Càlcul de les emissions de CO2 a partir dels factors de 

conversió següents:  

• Gasolina: 2,3793 kg de CO2/litre  

• Dièsel: 2,6516 kg de CO2/litre 

• Biodièsel: 2,6516 kg de CO2/litre - % biodièsel.  

Exemple: Si utilitzem BIO-10 vol dir que té un 10% de 

biodièsel i les emissions associades són = 2,6516 – 0,26516 

= 2,3864 kg de CO2/litre 
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C.  km recorreguts i marca i model de l’automòbil ( dièsel o 

gasolina)  

FONT DE LES 

DADES 
METODOLOGIA DEL CÀLCUL I FACTOR D’EMISSIÓ 

Km recorreguts i 

marca i model 

exacte del vehicle 

Càlcul directe de les emissions de CO2 (g CO2/km): 

• Factors de conversió guia IDAE en funció de la marca i el model 

del vehicle (última edició, per a vehicles nous) 

http://www.idae.es/coches/PDF/guia_final.pdf 

• Factors de conversió de la guia ICAEN en funció de la marca i el 

model del vehicle (edició del 2003, per a vehicles a la venda el 

2003)10 

http://www.icaen.net/uploads/bloc2/publicacions/altres_publicacio

ns/cat/13-cat.pdf 

 

2.2.2. Camió, camioneta i furgoneta 

•••• En funció de la font de les dades, la metodologia de càlcul és diferent: 

 

A.  Litres de combustible (dièsel o gasolina) consu mits  

FONT DE LES 

DADES 
METODOLOGIA DEL CÀLCUL I FACTOR D’EMISSIÓ 

Consum de 

combustible (litres 

de dièsel o 

gasolina)  

Càlcul de les emissions de CO2 a partir dels factors de conversió 

següents11:  

• Gasolina: 2,3793 kg de CO2/litre  

• Dièsel: 2,6516 kg de CO2/litre 

• Biodièsel: 2,6516 kg de CO2/litre - % biodiesel.  

Exemple: Si utilitzem BIO-10 vol dir que té un 10% de biodièsel i 

les emissions associades són = 2,6516 – 0,26516 = 2,3864 kg 

de CO2/litre  

 

                                                 
10
 Atès que no es disposa dels factors de conversió per marca i model en vehicles antics, es facilita l’edició de 

l’ICAEN de factors d’emissió de vehicles a la venda l’any 2003. 
11
 Font de dades: Elaboració pròpia a partir de dades de: Informe Inventarios GEI 1990-2006, Capítol 3.7.- 

Transporte por carretera; apartado Factores de emisión (kg CO2/kg combustible); Repsol i Cepsa: densitat gasoil 

= 0,8450 kg/litre, densitat gasolina = 0,7475 kg/litre. 
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B. Quantia econòmica (euros) associada al consum de  combustible 

(dièsel o gasolina)  

FONT DE LES 

DADES 
METODOLOGIA DEL CÀLCUL I FACTOR D’EMISSIÓ 

Cost econòmic del 

consum de 

combustible (dièsel 

o gasolina) (euros )  

1r   Càlcul dels litres consumits (cèntims €/litre): 

• Informes mensuals de preus de gasolina i gasoil del Ministeri 

d’Indústria, Turisme i Comerç: preu d’Espanya / de Catalunya any 

2008 

http://www.mityc.es/Petroleo/Seccion/Precios/Informes/InformesM

ensuales/ 

Gener - setembre 2008: 

• Gasolina: 118,4 cèntims €/l 

• Dièsel: 120,1 cèntims €/l 

Any 2007: 

• Gasolina: 106,0 cèntims €/l 

• Dièsel: 98,3 cèntims €/l 

2n   Càlcul de les emissions de CO2 a partir dels factors de conversió 

següents:  

• Gasolina: 2,3793 kg CO2/litre  

• Dièsel: 2,6516 kg CO2/litre 

• Biodièsel: 2,6516 kg CO2/litre - % biodièsel. 

Exemple: Si utilitzem BIO-10 vol dir que té un 10% de biodièsel i 

les emissions associades són = 2,6516 – 0,26516 = 2,3864 kg 

de CO2/litre. 
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2.2.3. Avió 

 

Les emissions associades als viatges en avió s’estimen, per cada tipus d’avió, en 

funció de diferents paràmetres com la distància recorreguda (quilòmetres), l’alçada 

d’enlairament i l’alçada de navegació, entre d’altres. Per tant, les emissions 

associades no són proporcionals als quilòmetres recorreguts. La fórmula per estimar 

les emissions del transport en avió és12: 

 

( )

1000

09,19,1
*

'
2

2

×××








=







kmrtodròmicaDistànciao

kmpassatger

gCO
emissionsaridFactorunit

passatger

kgCO
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El factor unitari d’emissions (g de CO2/passatger*km) s’estableix en funció del tipus 

de vol, i correspon als valors següents13: 

• Vols domèstics (interiors): 175,3 

• Vols de curt recorregut (europeus): 98,3 

• Vols de llarg recorregut (transoceànics): 110,6 

El multiplicador amb valor 1,9 és el factor de forçament radiatiu, que es recomana 

utilitzar com a estimació central, basada en la millor evidència científica disponible14. 

Igualment, per tal de considerar el fet que els vols entre aeroports es realitzen 

seguint rutes indirectes i els possibles retards deguts a múltiples factors, entre 

d’altres la congestió; cal sumar un factor de correcció del 9% a la distància 

ortodròmica (km).15  

                                                 
12
 La Comissió Europea estableix el càlcul d’emissions de CO2 a partir del consum de combustible per cada vol. 

Aquesta metodologia específica no és possible aplicar-la de manera genèrica, i per tant en aquesta Guia el càlcul 

d’emissions derivades dels viatges en avió es realitza d’acord amb la metodologia emprada en l’última 

informació actualitzada del Departament de Medi Ambient, Alimentació i Afers rurals de Regne Unit: 

http://www.defra.gov.uk/environment/business/envrp/pdf/passenger-transport.pdf 
13
 Factors mitjans d’emissions de CO2 revisats per vols de passatgers. S’ha cregut oportú fer una proposta global 

en funció del tipus de vol per tal de simplificar el càlcul. 
14
 El forçament radiatiu és una mesura de la influència que té un factor per alterar l’equilibri de l’energia entrant 

i sortint en el sistema atmosfèric terrestre i, també, és un índex de la importància del factor del mecanisme 

potencial del canvi climàtic. El forçament positiu tendeix a escalfar la superfície, mentre que el forçament 

negatiu tendeix a refredar-la. http://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/catalan/ar4-syr-spm.pdf 
15
 La distància ortodròmica es defineix com la distància més curta que uneix dos punts donats de la superfície 

terrestre. 
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TAULA D’EMISSIONS ASSOCIADES ALS VIATGES EN AVIÓ: 

 

TRAJECTE (només anada) 16 

FACTOR UNITARI 

D’EMISSIONS 

(g de 

CO2/passatger*km)  

FORÇAMENT 

RADIATIU 

DISTÀNCIA 

ORTODRÒMICA (km) 17 

FACTOR DE 

CONGESTIÓ 

EMISSIONS 

(kg de CO 2/passatger) 

Barcelona - Madrid 175,3 504,5 183,2 

Barcelona - Bilbao 175,3 467,4 169,7 

Barcelona - Santiago de 

Compostela 
175,3 899,3 

326,5 

Barcelona - Palma Mallorca 175,3 205,9 74,8 

Barcelona - Brussel·les 98,3 1.063,5 216,5 

Barcelona - París 98,3 831.8 169,3 

Barcelona - Sao Paulo 110,6 8.772,5 2.009,4 

Barcelona - Nova York 110,6 6.181,4 1.415,9 

Barcelona - Buenos Aires 110,6 10.448,3 2.393,2 

Barcelona - Oslo 98,3 2.145 436,7 

Barcelona - Frankfurt 98,3 1094,1 222,7 

Barcelona - Amsterdam 98,3 1236,8 251,8 

Barcelona - Roma 98,3 

1,9 

860,9 

9% 

175,3 

Font de dades: Elaboració pròpia a partir de 2008 Guidelines to Defra’s GHG Conversion Factors: Methodology Paper for Transport Emissions Factors. July 2008. Department for Environment, Foord and Rural Affairs (Defra), Regne Unit. 

                                                 
16
 Per calcular les emissions dels trajectes d’anada i tornada cal multiplicar per dos les emissions (kg de CO2/passatger) . 

17
 http://www.idee.es/show.do?to=pideep_conciso.ES; http://geodesy.noaa.gov/TOOLS/Inv_Fwd/Inv_Fwd.html; http://heavens-above.com/countries.aspx; 

http://www.fcc.gov/mb/audio/bickel/DDDMMSS-decimal.html; http://www.kevintour.com/recursos/distancia.php  
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EXEMPLE 

 

Una empresa que vol calcular l’impacte sobre el canvi climàtic dels seus 

desplaçaments en avió fa els càlculs següents sobre els viatges dels seus 

treballadors: 

 

Destinació Viatges Trajectes Emissions del 

trajecte 

Emissions totals  

Madrid 10 20 183,2 kg CO2 3.663 kg CO2 

Brussel·les 6 12 216,5 kg CO2 2.598 kg CO2 

Nova York 1 2 1.415,9 kg CO2 2.832 kg CO2 

Total    9.093 kg CO2 

 

Considerem viatges les vegades que hem estat en aquestes destinacions i trajectes  

els desplaçaments que hem fet, diferenciant en aquest cas entre anada i tornada. 

2.2.4.  Mode ferroviari  

Per calcular les emissions associades al mode ferroviari, s’apliquen els factors 

següents segons el mitjà de transport:  

TRANSPORT FACTOR D’EMISSIÓ (g de CO 2/passatger*km) 

AVE18 21,10 

RENFE RODALIES 27,13 

FGC 39,56 

TRAMVIA 65,63 

METRO 71,44 

Font de dades: Renfe rodalies, FGC, Tramvia i Metro: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Política Territorial i Obres Públiques; AVE: memòria 

ambiental de Renfe 2007: http://www.renfe.es/empresa/pdf/memoria2007/Capit2.pdf  

 

Cal anotar que les emissions associades al transport en mode ferroviari són 

emissions cobertes per la Directiva de comerç de drets d’emissió. 

 

                                                 
18
 Dades provisionals que Renfe facilita de manera directa. 


