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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

El transport, i en particular el transport de carretera és una gran font de beneficis per la nostra 

societat. No obstant, també és un dels principals sectors generadors de les emissions de gasos 

efecte hivernacle i de contaminants a l’aire. Tant els problemes associats al canvi climàtic com 

els de la qualitat de l’aire repercuteixen negativament en la societat. 

El present informe té per objectiu proporcionar els resultats del càlcul d’emissions de 

contaminants i gasos d’efecte hivernacle que es generen com a conseqüència del transport per 

carretera i ferrocarril a la RMB l’any 2014. 

Aquesta és la cinquena vegada que es realitza aquest treball, amb una periodicitat bianual; per 

tant en l’actualitat, es tracten amb dades que permeten alimentar una sèrie històrica que es va 

iniciar l’any 2006. Al llarg de les successives edicions s’han aportat millores metodològiques al 

model de càlcul que han permès simular el comportament de les emissions cada vegada amb 

més precisió.  

Els inputs principals en que es basa el càlcul de les emissions són, d’una part el parc de 

vehicles, d’acord amb la tipologia, el combustible, l’antiguitat i la cilindrada, i per l’altra la  

mobilitat, és a dir, els kilòmetres anuals que realitzen els vehicles caracteritzats en el parc mòbil.  

Per aquest objectiu, s’ha desenvolupat una eina de càlcul específica, anomenada EMIMOB, que 

es basa en el model COPERT (COmputer Programme to calculate Emissions from Road 

Transport). El COPERT és un model matemàtic extensament utilitzat per calcular les emissions 

dels contaminants de l’aire (CO, NOX, VOC, PM, NH3, SO2 i metalls pesants) i dels gasos 

d’efecte hivernacle (CO2,N2O,CH4) generats per diferents sectors d’activitat, entre ells el 

transport per carretera. És el mètode que proposa a les administracions, l’Agència Europea de 

Medi Ambient i el Centre Europeu JRC (Joint Research Centre) per l’estimació i presentació de 

les dades oficials d'emissions del sector del transport per carretera. 

Com a millora respecte anys anteriors, s’introdueixen en aquest informe possibles solucions al 

distanciament entre el càlcul teòric de les emissions i les emissions reals que s’ha evidenciat en 

els darreres mesos. En aquest sentit, a nivell europeu properament s’introduiran millores que 

permetran controlar més eficaçment que el sector automobilístic compleixi amb les restriccions 

establertes. Es traçarà al final de l’informe de quina forma s’hauran de tenir en compte en 

treballs posteriors.  
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2 SELECCIÓ DE CONTAMINANTS I CÀLCUL D’EMISSIONS 

L’objectiu d’aquest capítol és proporcionar la informació teòrica per contextualitzar el càlcul 

d’emissions, principal resultat d’aquest estudi. Es divideix en dos subapartats: el primer  versa 

sobre els contaminants, i té per objectiu seleccionar els contaminants dels quals es calcularan 

les emissions i descriure quins combustibles s’associen amb aquests. Una vegada determinats 

els contaminants, es presenten les bases del model que permetrà calcular les emissions 

degudes a la mobilitat.   

2.1 Contaminants principals per tipus de combustible 

D’acord al moment del cicle de funcionament del vehicle, les emissions dels vehicles es poden 

categoritzar en cinc grups: 

1. Les emissions d’escapament: Són les emissions produïdes per la combustió dels 

diferents productes derivats del petroli com la gasolina, el dièsel, el gas natural i el gas 

liquat de petroli. Si la combustió fos perfecta, l’oxigen reaccionaria amb tot l’hidrogen del 

combustible per formar aigua i CO2, a la realitat però no hi ha cap combustió perfecta. 

Aquest fet implica que a més de l’aigua i el CO2, es desprenen molts més contaminants, 

les quantitats dels quals depenen del combustible utilitzat. [1]           

2. Les emissions d’abrasió: Són les emissions produïdes per l’abrasió mecànica i la 

corrosió de les parts del vehicle. Són importants per les partícules en suspensió i per les 

emissions de metalls pesants. [2]  

3. Les emissions d’evaporació: Són les emissions resultat dels vapors que s’escapen del 

sistema de combustible del vehicle. Són importants pels compostos orgànics volàtils 

(COV). [3] 

4. Les emissions de resuspensió de la pols de la carretera: Són les emissions de 

partícules que s’havien format amb anterioritat i que estaven dipositades a la carretera, i 

que amb l’acció dels neumàtics, de la turbulència vehicular, del vent o de l’activitat 

humana s’han tornat a dispersar. [4] 

5. Les emissions de pèrdua en el repostatge: Són les emissions que es produeixen quan 

emplenem el dipòsit de combustible, i els vapors saturats es desplacen cap a 

l’atmosfera. [5] 
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Figura 2.1 Tipus d’emissions generades pels vehicles i contaminants associats. Font: Explaining road transport 

emissions –  EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY 

  

El sector del transport és una font important d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i 

contaminants atmosfèrics. Tot i les millores en l'eficiència dels vehicles de les darreres dècades, 

les emissions de gasos d’efecte hivernacle associades al transport han incrementat amb el pas 

del temps, al contrari de les emissions generades pels altres sectors de l’economia, que han 

disminuït durant els anys1. Actualment, la contribució del transport a l’emissió de gasos d’efecte 

hivernacle a la UE representa quasi un 20% del total2. 

Per altra banda, definim els contaminants atmosfèrics com aquells que, a uns nivells 

determinats, són perjudicials per la salut dels humans, pel medi ambient i pel patrimoni cultural. 

Cal especificar que la forma com aquestes emissions afecten la qualitat de l’aire, depèn de 

molts factors com la combinació de les emissions en una àrea concreta, el paisatge i la 

meteorologia local que afecten a la formació i dispersió dels contaminants.  

                                                

1 European Environment Agency (2016). Explaining roads transport emissions. 

2 Eurostat, European Environment Agency, European Topic Centre on Air and Climate (2015). Greenhouse gas 

emissions, by source sector, EU-28, 1990 and 2013.  

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[2] [5] 
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Figura 2.2 Procés des de les emissions fins als impactes generats per aquestes. Font: Explaining road transport 

emissions –  EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY 

En concret és responsable de les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) i partícules fines (PM). La 

pol·lució generada pels vehicles és particularment important ja que es genera en àrees amb alta 

densitat de població, com les ciutats i els pobles. És a dir, encara que les emissions del sector 

del transport puguin no ser tan grans en termes absoluts com les d’altres fonts, l’afectació 

d’aquestes és més greu ja que les persones hi estan més exposades que en les emissions de 

fonts com ara plantes d'energia o grans instal·lacions industrials, que sovint tendeixen a ubicar-

se en zones menys poblades. Al contrari de les emissions de gasos hivernacle, aquesta 

contaminació ha disminuït durant les últimes dècades, però continua superant els límits 

establerts.  

A continuació es caracteritzen els combustibles actuals i s’especifiquen els contaminants dels 

quals són responsables en la major part.  

2.1.1 Tipus de combustible 

Els vehicles que utilitzen com a combustible algun derivat del petroli funcionen amb un motor 

tèrmic de combustió interna que obté energia mecànica directament de l’energia química que es 

produeix quan es crema el combustible dins una càmera de combustió.  

En línies generals, els motors tèrmics de combustió interna poden ser de dos tipus segons el 

combustible que utilitzen: els motors d’explosió que utilitzen gasolina i els motors dièsel.  
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Durant la combustió d’un motor tèrmic es generen una sèrie de contaminants com el monòxid 

de carboni (CO), els òxids de nitrogen (NOx), hidrocarburs i més concretament els compostos 

orgànics volàtils (COV) i també els gasos responsables de l’efecte hivernacle (CO2 i metà). Els 

motors de gasolina són els principals generadors de monòxid de carboni i dels hidrocarburs. Per 

altra banda, els motors de dièsel emeten uns nivells de diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en 

suspensió superiors als de gasolina. Per tant, encara que siguin més eficients en quant al 

consum de combustibles, causen quatre vegades més contaminació atmosfèrica. 

En els darrers anys s’han incorporat vehicles que funcionen amb combustibles alternatius. 

Aquests combustibles en general emeten menys contaminants a l’atmosfera i contribueixen en 

menor mesura a l’escalfament global. Són combustibles que no deriven dels combustibles 

petrolífers, i els quals es citen a continuació: 

En primer lloc es mencionen els vehicles que funcionen amb electricitat, on es substitueix el 

motor de combustió per un elèctric, i el tanc de carburant per una bateria elèctrica de gran 

capacitat. Si bé no emeten contaminants, s’han de considerar les emissions associades a la 

producció, subministrament i distribució de l’electricitat. Actualment, les emissions mitges del 

sistema elèctric espanyol es situen en 300g de CO2 per kWh produït3, per tant, un cotxe elèctric 

amb un consum de 15 kWh/100km emetria uns 45g CO2/km, molt menys que un de gasolina. 

Per altra banda, les bateries també tenen un impacte mediambiental elevat degut a l’energia 

requerida per fabricar-les, tot i així la gran majoria de les que s’utilitzen avui en dia són totalment 

reciclables4.  

Un altre combustible utilitzat en els vehicles és el gas natural vehicular que pot utilitzar-se tant 

en el seu estat líquid (GNL) com en el gasós (comprimit, GNC).  

Aquests vehicles són generalment molt nets en termes d’emissions de contaminants, per això 

mateix s’estan considerant com una alternativa per la reducció de l’impacte ambiental. En 

concret, generen unes emissions quasi nul·les de partícules en suspensió. A més, el gas natural 

emet molt menys CO2 que els derivats de petroli (al voltant del 25% menys en gasolina i del 10-

                                                

3 Oficina Catalana del Canvi Climàtic (2016). Nota informativa sobre la metodologia de estimación del mix elèctrico 

por parte de la oficina catalana del cambio climàtico (OCCC). 
4 Fundación Instituto Tecnológico (2008). Nuevos Combustibles y Tecnologías de Propulsión: Situación y 

Perspectivas para Automoción. 
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15% en dièsel per massa consumida)5. Per altra banda, també disminueixen les emissions de 

CO i HC. 

Finalment, mencionar els gasos liquats de petroli que és la mescla de gasos liquats presents 

en el gas natural o dissolts en petroli. Els vehicles amb motors GLP presenten unes emissions 

contaminants de NOx i de partícules inferiors als dels carburants convencionals (gasolina i 

dièsel), així com unes emissions de CO2 inferiors als nivells dels vehicles de gasolina i similars a 

les dels imposats pels dièsels.  

2.1.2 Contaminants 

D’acord amb la informació anterior, els contaminants que s’emeten amb majors quantitats degut 

a la mobilitat són: el CO2 com a gas d’efecte hivernacle i els tres principals contaminants 

atmosfèrics que són les partícules en suspensió (PM), els òxids de nitrogen (NOX) i el monòxid 

de carboni (CO). Aquests dos darrers contaminants són els principals precursors de l’ozó emès 

pels vehicles rodats, gas responsable de l’smog fotoquímic.  

 CO2: És el principal producte, conjuntament amb aigua, de la combustió produïda en els 

motors dels vehicles. És el principal gas d’efecte hivernacle que influeix en el canvi 

climàtic i l’escalfament global del planeta. Representa una amenaça per la salut de les 

persones i pel medi ambient.  

 

 PM: És el producte d’una combustió incompleta i es composa de les partícules en 

suspensió primàries i secundàries. La primària és aquella fracció que s’emet directament 

a l’atmosfera, mentre que la secundària és aquella que es forma després de 

l'alliberament dels gasos precursors (SO2, NOX, NH3 i VOCS). En el cas de les partícules 

en suspensió, es realitza una estimació de la fracció corresponent a les partícules de 

diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10) i de 2,5 micròmetres (PM2,5) ja que són les 

principals responsables de les afeccions respiratòries. 

 

                                                

5 Fundación Instituto Tecnológico (2008). Nuevos Combustibles y Tecnologías de Propulsión: Situación y 

Perspectivas para Automoción. 
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 CO: És el producte d’una combustió incompleta, quan el carboni del combustible s’oxida 

parcialment formant CO enlloc de CO2. És incolor i inodor però molt tòxic. A més, també 

contribueix a la formació de la capa d’ozó i de l’smog fotoquímic.   

 

 NOX: Constitueix un grup format per tots els productes químics que es generen per la 

reacció del nitrogen. Comprèn l’òxid nítric (NO) que no és perjudicial i és incolor, i també 

el diòxid de nitrogen (NO2) que, pel contrari, és reactiu i molt tòxic, i que causa un efecte 

negatiu sobre la salut.  

2.2 Càlcul d’emissions teòriques: COPERT IV 

El model COPERT (COmputer Programme to calculate Emissions from Road Transport) és un 

model matemàtic extensament utilitzat per calcular les emissions dels contaminants de l’aire 

(CO, NOX, VOC, PM, NH3, SO2 i metalls pesants) i dels gasos d’efecte hivernacle (CO2, N2O, 

CH4) generats per diferents sectors d’activitat, entre ells el transport per carretera. És el mètode 

que proposa l’EEA i el centre europeu JRC (Joint Research Centre) per l’estimació i presentació 

de les dades oficials d'emissions del sector del transport per carretera de les administracions6. 

L’eina que s’ha desenvolupat per calcular els consums energètics i d’emissions de gasos 

d’efecte hivernacle i contaminants de l’RMB és, com en edicions anteriors, l’EMIMOB,  basada 

en el model COPERT IV (base de dades CORINAIR).  

Qualsevol aproximació metodològica depèn de la qualitat i representativitat de les variables 

d’entrada. En la publicació de referència EMEP/EEA s’estableixen diversos nivells 

d’aproximació de càlcul segons el grau de disponibilitat i desagregació de la mobilitat, velocitats 

mitjanes de servei i distribució tecnològica del parc. 

En funció de la no disponibilitat o de la pèrdua de resolució d’alguna de les tres variables 

fonamentals d’entrada, s’ofereixen alternatives de càlcul amb un major grau d’incertesa segons 

un arbre de decisions. La eina EMIMOB desenvolupada específicament pel càlcul de les 

                                                

6 European Environment Agency (2016). Explaining roads transport emissions. 
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emissions de la mobilitat a Catalunya, incorpora la modelització de càlcul de major aproximació 

(Tier 3)7. 

 

Figura 2.3 Arbre de decisions per al càlcul de les emissions exhaustives del transport per carretera establert en el 

capítol 1.A.3.b del EMEP/EEA 2013  

A partir de la mobilitat desagregada per tipologies de vehicles i xarxes, es redistribueix la 

mobilitat entre els diferents combustibles i tecnologies a partir de la distribució del parc i d’un 

conjunt d’hipòtesis. Són decisius factors com l’antiguitat, l’objecte de transport (mercaderies, 

passatgers), l’ús socioeconòmic dominant (taxi, flota d’empresa, particular, etc.) o la limitació del 

funcionament a alguna de les xarxes (per exemple, ciclomotors). La següent figura representa 

com l’antiguitat del vehicle determina el consum de combustible, amb diferències que varien 

                                                

7 European Environment Agency (EEA)/European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP) (2013). Air 

pollutant emission inventory guidebook. 
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d’acord amb la velocitat. Per exemple un vehicle ECE 15/05 consumeix 130 g/km a 10 km/h 

mentre que un vehicle Euro V consumeix 110 g/km a la mateixa velocitat. 

 

Figura 2.4 Exemple dels factors de consum per un turisme de gasolina i cilindrada 1.400-2.000 cc per diferents 

antiguitats i velocitats8. Font: Elaboració pròpia. 

 

Donat que la velocitat és molt diferent segons la via, s’ha dividit el càlcul de les emissions en 

tres tipus de xarxa: la urbana, la xarxa interurbana de menys de 4 carrils i la xarxa interurbana 

de 4 o més carrils. Per altra banda, s’ha modelitzat la xarxa ferroviària. 

A més, cadascuna de les xarxes viàries respon a un patró de comportament en funció del trànsit 

que defineix una velocitat concreta. En el cas de la xarxa urbana es distingeix entre la mobilitat 

amb agitació i sense agitació. En les dues xarxes interurbanes considerades, aquests patrons o 

nivells de servei van des del transit fluït (Nivell de servei A) fins a la congestió (Nivell de servei 

F). 

Finalment, aquestes informacions s’han introduït estructuradament a l’EMIMOB seguint la 

següent seqüència: 

 Introducció de les dades del parc i mobilitat actual de les tipologies de vehicles 

considerades: cotxes, taxis, ciclomotors, motocicletes, vehicles de mercaderies 

                                                

8 Elaboració pròpia a partir de les dades CORINAIR i metodologia COPERT.  
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lleugeres <3’5t, vehicles de mercaderies pesants >3’5t, busos i mode ferroviari 

(RENFE –Rodalies, Mitja Distància, Llarga Distància–, FGC, Metro i Tram) 

 Repartiment de la mobilitat de cada una de les tipologies entre les seves 

subtipologies a partir de les dades del parc i de les hipòtesis, fins a un total 

aproximat de 145 tipus de vehicles. Aquestes subtipologies depenen de diferents 

factors tals com el combustible usat (gasolina, gasoil, biodièsel, gas natural, gasos 

liquats del petroli, electricitat), tecnologia (catalitzador, temps del motor), normativa 

(PRE-ECE, ECE, EURO 1, etc.), cubicatge, etc. 

 Correcció del repartiment de la mobilitat considerant l’edat dels vehicles (major 

mobilitat per a vehicles més nous, menor per als més antics), ajustant-ne el 

repartiment segons dades existents en altres estudis. 

 Introducció dels factors de consum i d’emissions específics procedents de 

l’EMEP/EEA, d’altres fonts alternatives o d’estimacions. 

 Obtenció de resultats i identificació de si les condicions en que es desenvolupa 

actualment l’activitat del transport ha permès disminuir les emissions respecte al 

càlcul del 2012. 

La següent figura representa agrupades en 3 fases, les principals etapes especificades 

anteriorment:  

 

Figura 2.5 Esquema de les fases del projecte.  
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Aplicant l’esquema d’aquesta figura s’obté el valor del consum en grams/quilòmetre per cada 

categoria. És a dir, aquest factor es multiplica per la mobilitat de la categoria assignada 

(exemple: turisme a gasolina, amb cilindrada 1.400-2.000cc i EURO V) i d’aquesta manera 

s’aconsegueix el consum total de la categoria dins l’àrea de RMB.  

No en tots els casos s’utilitzen les fórmules proporcionades per l’EMEP/EEA CORINAIR, com 

s’exposa a continuació: 

 Vehicles biodièsel: No existeixen vehicles biodièsel com a tals, ja que el biodièsel es 

consumeix barrejat amb gasoil. Aquest consum es pot produir tant per l’ús de carburants 

amb un contingut conegut de biodièsel (per exemple, BIO30, que significa que el 

contingut de biodièsel és del 30%), o a través del consum del gasoil general dispensat a 

les benzineres, el qual conté un cert percentatge de biodièsel que respon a les 

exigències de les normatives europees i estatals.  

El biodièsel que es consumeix a Catalunya, segons ICAEN i CORES, es considera que 

es consumeix mesclat en un mateix percentatge entre tots els vehicles dièsel. 

El grau de mescla de biodièsel produeix efectes variables en les emissions del gasoil. A 

partir dels efectes publicats en el propi EMEP/EEA per a diferents percentatges de 

mescla, s’aproximen els efectes per a la resta de graus de mescla. 

 Vehicles elèctrics: Les principals fonts són l’IDAE i l’Agència d’Energia de Barcelona 

per als vehicles lleugers. Són valors que no depenen de la velocitat. 

 Vehicles híbrids: Estimacions establertes en l’EMEP/EEA de la Unió Europea. 

 Vehicles gas natural: En el cas dels autobusos s’usen els valors de l’EMEP/EEA, 

mentre que per a la resta de vehicles s’usen dades facilitades per Gas Natural. En 

aquest cas, els factors de consum per a cada tipologia de vehicle són un valor fix que no 

depèn de la velocitat, però si de la tecnologia EURO.  

 Ferrocarril: Per a determinar els factors de consum de les diferents tipologies de 

ferrocarrils, tant de mercaderies com de passatgers, s’ha pres com a referència el capítol 

específic de l’EMEP/EEA. També s’ha recorregut a la informació sobre a consums 

energètics facilitada per les diferents operadores (RENFE –Rodalies, Mitja Distància, 

Llarga Distància–, FGC, Metro i Tram).  
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3 PARC MÒBIL  

L’abast d’aquest capítol es correspon amb la Fase 1, ressaltada a la figura, i que es refereix al 

parc de vehicles. Els sub-objectius d’aquesta fase són, per un costat obtenció de dades de parc 

de les diferents fonts que subministren aquesta informació en funció del tipus de combustible, i 

per l’altra, la segmentació del parc d’acord amb els llindars d’emissions màxims permesos per 

normativa. Ambdues tasques es realitzen tant per vehicles que utilitzen combustibles 

convencionals com alternatius. 

 

Figura 3.1 La Caracterització del Parc Mòbil és la Fase 1 del càlcul de les emissions   

3.1 Obtenció de dades 

Per a la realització de l’estudi, el parc de vehicles que utilitzen combustibles convencionals 

s’extreu de la DGT com ja s’ha fet en edicions anteriors. La DGT ens aporta informació sobre el 

tipus de vehicle, la cilindrada, la càrrega màxima o el cubicatge del vehicle segons el tipus, el 

municipi on pertanyen, l’any de matriculació i el carburant entre d’altres. Mitjançant aquestes 

dades, podem classificar totes les categories i preparar-les per poder seguir la classificació 

necessària per realitzar més endavant el càlcul d’emissions. Això requereix el tractament de les 

dades obtingudes a través de la DGT. A més, s’ha de tenir en compte que aquestes dades 

només aporten informació complerta dels vehicles que funcionen amb dièsel o gasolina 

(combustibles convencionals). 
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Respecte el parc de vehicles alternatius, la cerca d’informació ha posat de manifest que per 

2014 ja es compta amb fonts directes que registren de forma exhaustiva, tant el parc de 

vehicles com les matriculacions. Això ha permès estandarditzar la cerca de dades tal i com 

s’exemplifica a continuació amb les dades i les fonts per la tipologia de vehicles ‘Turisme’: 

 Elèctrics: En aquesta categoria s’inclouen els vehicles elèctrics de bateries i els de 

llarga autonomia. Per definir el parc s’utilitzen les matriculacions registrades per l’ICAEN 

a través de la DGT entre 2012-2015.  

 Híbrids: En aquesta categoria s’inclouen els vehicles híbrids i els híbrids endollables. 

S’han trobat les dades de matriculacions de vehicles híbrids a Catalunya de 2010 a 2015 

proporcionades per l’ANFAC i l’IEA a través de diferents articles. També hem obtingut 

les dades del parc de taxis segons combustible a l’AMB i les dades del parc de vehicles 

donat per la DGT a través de l’ICAEN. 

 GNV: En aquesta categoria s’inclouen els vehicles de Gas Natural Comprimit (GNC) i 

Gas Natural Liquat (GNL). Es prenen com a referència les matriculacions realitzades a 

Catalunya (DGT i ICAEN). També s’utilitzen les dades del parc de taxis de l’AMB, tenint 

en compte que fins a 2012 era la font principal de procedència de dades. 

 GLP: En aquesta categoria s’inclouen els vehicles que utilitzen el Gas Liquat de Petroli 

(GLP). Utilitzem dades de la DGT i de l’ICAEN. El parc de vehicles s’obté mitjançant les 

matriculacions registrades a la DGT entre 2012-2015 i el parc de taxis de l’AMB, que és 

el que agrupa major nombre de vehicles. 

 

Un cop obtingut el parc de vehicles corresponent a l’any 2014, és necessari comparar les dades 

obtingudes i classificades segons tipologia de vehicle i combustible, amb les dels anys anteriors. 

El resultat de l’anàlisi comparatiu és el següent: 
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SEGMENTACIÓ DEL PARC DE VEHICLES A LA RMB 2014 

TIPOLOGIA NOMBRE DE VEHICLES 

TIPUS COMBUSTIBLE 2006 2008 2010 2012 2014 
Δ 2006-

2014 
Δ 2012-

2014 

TOTAL     3.058.514    3.201.031    3.192.899    3.173.565    3.110.679  1,7% -2,0% 

TOTAL LLEUGERS     3.024.183    3.166.219    3.159.956    3.143.155    3.078.171  1,8% -2,1% 

TURISMES 

Total   2.045.355    2.104.550    2.094.096    2.081.013    2.035.130  -0,5% -2,2% 

Gasolina   1.264.537    1.222.144    1.156.351    1.114.553    1.038.803  -17,9% -6,8% 

Dièsel       780.753        882.014        936.797        964.544        985.628  26,2% 2,2% 

GLP                 37                350                578                579                523  1315,6% -9,7% 

Gas Natural                  -                    14                  28                  33                  66  - 98,9% 

Híbrids               275            1.133            2.791            5.793            8.926  3145,6% 54,1% 

Elèctrics                  -                     -                  342                636            1.185  - 86,2% 

MERCADERIES 
LLEUGERES 

Total       394.191        410.370        398.047        387.393        366.492  -7,0% -5,4% 

Gasolina         72.761          68.621          63.396          59.990          54.077  -25,7% -9,9% 

Dièsel       321.415        341.734        334.571        327.323        312.144  -2,9% -4,6% 

Gas Natural                 15                  15                  80                  80                271  1687,7% 240,2% 

CICLOMOTORS I 
MOTOCICLETES 

Total       584.637        651.299        667.813        674.749        676.548  15,7% 0,3% 

Ciclomotors       207.132        210.555        195.870        180.999        166.771  -19,5% -7,9% 

Motocicletes       377.505        440.744        471.943        493.750        509.777  35,0% 3,2% 

Elèctrics                 42                  80                263                644            1.418  3277,1% 120,1% 

TOTAL PESANTS           34.331          34.812          32.943          30.410          32.508  -5,3% 6,9% 

MERCADERIES 
PESANTS 

Total         28.985          29.078          27.127          24.754          26.903  -7,2% 8,7% 

Gasolina               528            492                419                374                406  -23,1% 8,6% 

Dièsel         28.396          28.525          26.389          24.061          25.988  -8,5% 8,0% 

Gas Natural                 61                  61                319                319                509  737,9% 59,4% 

AUTOBUSOS 

Total           5.346            5.734            5.816            5.656            5.605  4,8% -0,9% 

Gasolina               131                123                103                  83                  22  -83,2% -73,7% 

Dièsel           4.956            5.245            5.237            4.972            5.052  1,9% 1,6% 

Híbrids                  -                      2                  13                  81                132  - 63,0% 

Gas Natural               244                248                341                410                396  62,3% -3,4% 

Elèctrics                  -                     -                     -                     -                      3  - - 

Biodièsel                 15                116                122                110                   -    -100,0% -100,0% 

 
Taula 3.1 Evolució del parc de vehicles per tipologia de vehicle i combustible. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la DGT i altres fonts. 

 

El parc de 2014 ha disminuït respecte el parc del 2012, continuant la tendència que es va iniciar 

al 2008. Els vehicles amb combustibles tradicionals són els responsables que el parc 

disminueixi, donat que el parc de vehicles amb combustibles alternatius augmenta, tal i com 

representen les següents gràfiques:  
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Figura 3.2 Evolució del parc segons el combustible i detall sobre els combustibles alternatius  

Si s’estudia amb deteniment s’observa que el creixement dels vehicles dièsel s’atenua mentre 

que pel contrari, la benzina perd quota de vehicles amb un efecte cada vegada més esmorteït.  

La següent gràfica representa aquesta observació: 

 

Figura 3.3 Evolució del parc de turismes segons combustible tradicional – RMB 2006 – 2014. 
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Figura 3.4 Evolució del parc de mercaderies lleugers segons combustible tradicional – RMB 2006 - 2014 

3.2 Segmentació  

La segmentació del parc de vehicles es realitza en funció de les dates d’introducció de les 

normatives EURO que limiten les emissions de contaminants, així com per les característiques 

de cada vehicle. Cada un dels vehicles associat al parc de vehicles té assignat el seu 

corresponent any de matriculació, aquesta data és la que permet determinar a quina normativa 

pertany. Cada normativa, associada a una directiva europea, va lligada amb un tipus de 

tecnologia EURO.  

Aquestes normatives limiten les emissions dels vehicles i són d’obligatori compliment per 

qualsevol vehicle que es matriculi mentre estigui en vigència. Cada normativa doncs, anirà 

associada a un o més anys i d’aquesta manera es podran classificar els vehicles del nostre parc 

per al posterior càlcul d’emissions i contaminants. 
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Les següents taules mostren els períodes de vigència de cada normativa pels diferents tipus de 

vehicles tant per dièsel com per gasolina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* El parc de camions i motocicletes és 100% de vehicles dièsel.  

Figura 3.5 Períodes de vigència de cada normativa EURO pels diferents tipus de vehicles i per dièsel o gasolina. 

* 

* 
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L’efecte restrictiu de les normatives es dóna sobre aquells vehicles que utilitzen la gasolina i el 

dièsel com a carburants, donat que els vehicles que funcionen amb combustibles alternatius 

emeten per sota d’aquests llindars. 

La següent taula mostra la distribució dels vehicles pel tipus turisme i segons la classe 

d’estàndard Euro. Per l’edició del 2014, la darrera tipologia introduïda és l’Euro 5, ara bé, la més 

representativa és l’Euro 3. Tal i com es pot observar en les següents figures, el mateix succeeix 

amb els vehicles de mercaderies lleugeres: 

 

  

Figura 3.6 Estàndards per combustibles tradicionals. Dreta: turismes – Esquerra: furgonetes   

 

En els annexes s’adjunten les gràfiques específiques per totes les tipologies de vehicles.  

 

 

  

Turismes Mercaderies lleugeres 
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4 MOBILITAT 

Els resultats de la primera fase van permetre caracteritzar i classificar el parc de vehicles 

segons les seves característiques: tipus de vehicle, combustible, cilindrada i antiguitat, 

d’aquesta manera es va assignar cada vehicle a la normativa Euro corresponent. L’objectiu 

d’aquesta segona fase és assignar la mobilitat a les diferents categories del parc de vehicles i 

conèixer la mobilitat de la xarxa ferroviària. 

 

Figura 4.1 Determinar la mobilitat representa la Fase 2 en el procediment de càlcul de les emissions   

La principal font de dades per conèixer la mobilitat és el treball “Mapa de trànsit 2014 de l’RMB”, 

que aporta informació sobre la mobilitat segons nivell de servei, tipus de via i velocitat. El tipus 

de via permet separar les dades entre teixit urbà i interurbà. La informació es presenta dividida 

en vehicles pesants i lleugers, per facilitar-ne el desglossament. En alguns casos, és d’interès 

complementar les dades de les categories que es necessiten en el procés d’assignació al parc 

de vehicles. Per fer-ho, és necessari la realització d’hipòtesis o fer extensiva la recerca 

d’informació. 

Les dades de mobilitat s’obtenen en veh·km, per tant, mesura quant es mouen els vehicles en 

una xarxa de trànsit per un període de temps limitat.  

Per la mobilitat ferroviària, cal actualitzar les dades de mobilitat obtingudes per 2012. 

Els resultats d’aquest procediment caracteritzaran la mobilitat del parc, amb un nivell de detall 

suficient per poder realitzar el càlcul d’emissions i consum més endavant. 
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4.1 Obtenció de dades 

Les dades emprades en aquesta fase es poden dividir en 2 grans blocs segons la seva 

procedència: les referents al treball Mapa de trànsit 2014 de l’RMB i la resta. Aquest document 

és un resum de resultats que es presenten a l’informe ‘Mapa de trànsit 2014 de l’RMB’ i que es 

fan servir per realitzar el posterior càlcul d’emissions. El Mapa de trànsit de 2014 de l’RMB 

proporciona les dades relacionades amb el transport per carretera, amb diferent nivell de detall 

segons la tipologia de via. Per assignar aquesta mobilitat al parc de vehicles, cal complementar-

la a partir d’altres fonts d’informació. 

D’altra banda, les dades de ferrocarril procedeixen dels seus operadors, ja sigui a partir 

d’Anuaris o bé mitjançant la sol·licitud d’informació directa a l’operador. 

4.1.1 Transport per carretera 

Dades procedents del Mapa de trànsit de 2014 de l’RMB 

El Mapa de trànsit de 2014 de l’RMB és l’encarregat de proporcionar dades relacionades amb el 

transport per carretera. Les aporta desagregades en tres grans tipologies de via: vies 

interurbanes de 4 o més carrils, vies interurbanes de menys de 4 carrils i vies urbanes. A 

continuació es presenta un breu resum d’aquest treball i alguns aspectes metodològics que 

s’han incorporat per obtenir dades més desagregades de la mobilitat per carretera necessàries 

per al càlcul dels consums i emissions de l’RMB. 

Interurbà 

Per a la mobilitat de caràcter interurbà, la informació donada té un alt nivell de detall. En primer 

lloc, les dades de mobilitat estan desagregades en funció de les dues tipologies de xarxa 

interurbana. La distinció de les vies dins d’aquesta xarxa ve donada pel nombre de carrils de 

circulació, on el valor llindar són 4 carrils (tenint en compte ambdós sentits de circulació), 

dividint les vies en dues categories: 4 o més carrils i la resta de la xarxa. 

En segon lloc, un altre grau de desagregació és la tipologia de vehicle. Tot i no tenir el mateix 

nivell de detall que el parc de vehicles, hi ha dades per vehicles lleugers (turismes, vehicles de 2 

rodes i mercaderies lleugeres – furgonetes) i per vehicles pesants (mercaderies pesants – 

camions i autobusos). Això genera la necessitat posterior de desagregar les dades. 
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En tercer lloc, es divideixen les dades en funció de com es produeix la circulació: segons el 

nivell de servei i la velocitat. El nivell de servei depèn de com es desenvolupi el trànsit en l’hora 

100 al llarg de l’any, i es classifica depenent de les categories següents, classificades de millor 

circulació a pitjor: AB, C, D, E i F. 

D’altra banda, també caracteritza la velocitat de circulació de les vies. Depenent del nivell de 

servei, tipologia de vehicle i via, aporta informació de la velocitat en hora 100 de circulació i la 

velocitat en flux lliure. La velocitat en hora 100 serà la que caracteritzi la circulació del parc de 

vehicles en els càlculs que es realitzaran més endavant. 

Les dades per a la xarxa interurbana es presenten de dues formes diferents: amb solapament i 

sense solapament. El solapament engloba totes aquelles carreteres amb trànsit interurbà que 

transcorren per sòl urbà. La diferència, que és el solapament, s’utilitza en el càlcul de la 

mobilitat urbana, tal i com s’explicarà més endavant. 

Per als càlculs de mobilitat en teixit interurbà, sempre es treballa amb el conjunt de dades sense 

solapament. Més endavant, quan es treballi amb la mobilitat urbana, serà necessari incorporar 

els valors de solapament sostrets ja que tenen característiques de mobilitat diferents (en aquest 

cas, la velocitat de circulació) a les de mobilitat urbana generals, tot i que no suposi un 

increment d’aquesta. 

Urbà 

Les dades de mobilitat urbana es desagreguen en 4 tipus de mobilitat: 

 Mobilitat interna: trajectes amb origen i destí dins del municipi, sense sortir-ne en cap 

moment. 

 Mobilitat de connexió: desplaçaments amb origen o destí dins del municipi. El tram 

inicial o final del trajecte es desenvolupa en teixit urbà. 

 Mobilitat de pas: trajectes que no tenen origen ni destí en un municipi determinat però hi 

circulen en algun tram del viatge. 

 Mobilitat d’agitació: produïda en la fase final d’alguns desplaçaments de turismes 

mentre es busca plaça d’aparcament pel vehicle. 

Les dades a nivell municipal i global venen agrupades, per una banda, en mobilitat interna i 

d’agitació i per l’altra, en mobilitat de connexió i de pas. Així mateix, tan sols es donen dades de 

mobilitat en veh·km i no hi ha aportació de les velocitats de circulació ni dels nivells de servei. 
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En referència a les dades de solapament comentades anteriorment, caldrà fer una separació 

dins les dades de mobilitat urbana, també considerant a banda la mobilitat d’agitació, ja que cal 

tenir en compte que les velocitats a les que es produeix cada tipus de mobilitat són diferents. 

Dades necessàries per completar la informació provinent del Mapa de trànsit 2014 

de l’RMB 

El Mapa de trànsit 2014 de l’RMB dóna dades tant per la mobilitat urbana com per la 

interurbana. Tot i que les dades aportades són exhaustives,  la informació per al teixit interurbà 

no té un nivell de desagregació homòleg al parc de vehicles, i en la xarxa urbana únicament 

proporciona la mobilitat per turismes i vehicles de dues rodes. Per tant, manca per conèixer la 

informació relacionada amb la mobilitat de mercaderies (lleugeres i pesades) i autobusos dins 

del teixit urbà. 

Per a les mercaderies lleugeres, es parteix dels resultats calculats per l’any 2010 en el Pla 

Director de Mobilitat (PDM) 2013-2018 de l’ATM. Aquests valors es van actualitzar per l’edició 

de 2012 i es repeteix la metodologia en la versió actual. Per dur a terme l’actualització de les 

dades, es necessita disposar del recorregut mitjà anual i del parc de vehicles. Pel càlcul del 

recorregut mitjà, es treballa amb dades del número de desplaçaments de furgonetes a 

Barcelona (font: Ajuntament de Barcelona), independentment de si són interns o de connexió, i 

pel que fa al parc de vehicles s’utilitza el parc de mercaderies lleugeres de la RMB (font: DGT – 

Dirección General de Tráfico). 

Per a les mercaderies pesants, les dades d’origen també s’extreuen del PDM 2013-2018 de 

l’ATM. L’actualització feta el 2012 es repeteix pel 2014 i la informació necessària torna a ser el 

recorregut mitjà anual i el parc de vehicles. Les variables que intervenen en el procés, en aquest 

cas són el parc de mercaderies pesants per la RMB, les tones transportades, les tones·km 

realitzades, el número d’operacions i el seu % en buit.  Les dades de volums de mercaderies i 

operacions s’obtenen de la Encuesta Permanente del Transporte de Mercancías por Carretera 

(EPTMC) realitzada pel Ministerio de Fomento. Aquesta enquesta presenta els resultats a nivell 

espanyol, tot i que s’utilitzen les dades particularitzades per Catalunya. Les dades del parc de 

mercaderies pesants de la RMB també s’extreuen de la DGT. 

Per últim, les dades de mobilitat dels autobusos s’extreuen de la memòria anual que publica 

l’ATM. Les dades obtingudes es classifiquen en busos de TMB, AMB (no inclosos els de TMB), 

transport urbà de competència municipal i transport interurbà. Pels tres tipus de vies, cal fer una 

distinció entre serveis discrecionals (autocars) i serveis públics (autobusos). Per realitzar el 
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repartiment de la mobilitat, a part de la divisió de les dades obtingudes, es recolza en un seguit 

d’hipòtesis detallades en l’apartat 4.2.2. Aquestes hipòtesis aplicades provenen del PDM 2013-

2018 de l’ATM i dels aforaments realitzats en xarxa interurbana (subministrats per les 

administracions titulars de les vies a l’ATM). 

Els resultats de repartiment de la mobilitat entre autocars i autobusos facilitaran, en properes 

fases, el càlcul dels factors d’emissions i consums dels busos. En l’elaboració d’aquests factors, 

resulta necessari fer una caracterització de les diferents tipologies i el pes que tenen en cada 

xarxa. 

4.1.2 Ferrocarril 

El ferrocarril requereix d’una metodologia diferent a la desenvolupada pel transport per carretera 

pel càlcul d’emissions i consums. En aquest cas cal conèixer les dades de mobilitat (veh·km) 

per cada element de transport ferroviari, segmentant per tipus de combustible, i paral·lelament 

actualitzar les dades de consum energètic degut a aquesta mobilitat (consum/veh·km). 

Els combustibles utilitzats en el ferrocarril són l’electricitat i el dièsel. Per l’electricitat, el càlcul 

d’emissions es fa a través de les emissions generades en origen. És un cas semblant als 

vehicles elèctrics, en els quals també caldria considerar les emissions de partícules durant les 

diferents fases de conducció. Actualment s’estan realitzant estudis impulsats des de la UIC9 per 

millorar la precisió de les emissions de partícules, però no estan prou consolidats com per ser 

aplicats. En el cas del dièsel, les emissions es calculen durant el desplaçament i estan 

involucrats tots els contaminants associats a aquest combustible.  

En l’àmbit de la RMB, intervenen diferents operadors ferroviaris. Els principals operadors i els 

tipus de serveis que realitza cadascú es mostren a continuació: 

 

 

 

 

 

                                                

9 Union Internationale des Chemins de Fer: associació mundial per a la cooperació entre els principals actors del sector ferroviari 

internacional. 
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Operador 
Mercaderies Passatgers 

Electricitat Dièsel Electricitat Dièsel 

TRAM     

Metro     

FGC10     

Renfe     

Figura 4.2 Serveis realitzats pels diferents operadors ferroviaris. 

 

Per recollir les dades de mobilitat i de consum i realitzar la posterior classificació segons el tipus 

de combustible, ha estat necessària la recerca a través de diverses fonts. L’obtenció de dades 

es realitza mitjançant: 

 Anuaris publicats pels operadors. FGC i Metro. 

 Sol·licitud d’informació a través de contacte directe amb l’operador. Els operadors no 

donen informació de mobilitat i consum energètic en els seus Anuaris. Renfe i TRAM. 

En la següent figura es mostra a quina regió intervé cada operador. En alguns casos, les dades 

recopilades són geogràficament més extenses que la RMB; en aquest cas caldrà seleccionar 

les línies que circulen al seu interior o bé realitzar hipòtesis com s’indica a continuació: 

 

Figura 4.3 Àmbits dels diferents operadors de ferrocarril que intervenen dins la RMB. 

 

                                                

10 Tot i que FGC realitzi servei de passatgers amb dièsel per la línia de La Pobla, no està inclosa dins del perímetre de la RMB. 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

DELS OPERADORS 

 

 

 Metro TRAM 

RMB 

Dades a nivell de Catalunya.  
Es seleccionen les línies incloses dins la 
RMB: 
Línies Metropolitanes i línia Anoia-Llobregat. 

Catalunya 

FGC 

Renfe 

Catalunya 

Dades a nivell de Catalunya.  
Es realitzen hipòtesis per assignar la mobilitat 
generada dins la RMB. 
Serveis per passatgers: Rodalies, Mitja 
distància, Llarga distància, AVE i Avant. 
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4.2 Resultats per carretera 2014 

A continuació es desenvolupen els càlculs de la mobilitat per carretera, responent a les 

següents etapes en ordre cronològic: dades de base (fonts i tractament), repartiment de 

mobilitat segons el tipus de vehicle i repartiment de mobilitat d’acord amb la resta de factors 

(antiguitat, cilindrada, etc.) 

4.2.1 Dades de base 

Interurbà 

Es presenten els resultats corresponents al transport interurbà en la RMB obtinguts pel Mapa de 

trànsit 2014 de l’RMB. Les dades que es presenten de la Taula 4.1 fins a la Taula 4.7 

corresponen a la mobilitat interurbana sense solapament. 

En la Taula 4.1, Taula 4.2 i Taula 4.3 es presenten les evolucions i variacions en la mobilitat 

diària, desglossades per vies de 4 o més carrils i per la resta de vies. Es donen les dades 

separades en vehicles lleugers i pesants, i s’observa que són els lleugers els principals 

responsables de la mobilitat diària agrupant un 90,7% de la mobilitat per al 2014. 

Pel total de vehicles, la disminució de mobilitat per vies de 4 o més carrils és superior a la resta 

de vies. Amb el pas dels anys, i malgrat no presentar diferències significatives, es detecta com 

va guanyant més pes la mobilitat en la resta de vies respecte del total. 

Tant per lleugers com per pesants, s’observa un alentiment en el descens de la mobilitat. De 

2008 a 2012 es va produir un important decreixement, i de 2012 a 2014, tot i seguir la tendència 

negativa, aquesta és més dèbil. 
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 VEHICLES TOTALS (VEH·KM) 

 

2008 2010 2012 2014 
Variació 

2010-2012 
Variació 

2012-2014 

4 o més carrils 32.383.278 30.348.114 28.637.256 28.282.883 -5,6% -1,2% 

Resta 11.813.789 11.561.287 11.115.481 11.100.659 -3,9% -0,1% 

TOTAL 44.197.067 41.909.401 39.752.737 39.383.542 -5,1% -0,9% 

Taula 4.1. Mobilitat diària interurbana pel total de vehicles. Font: Mapa de trànsit 2014 de l’RMB. 

 VEHICLES LLEUGERS (VEH·KM) 

 

2008 2010 2012 2014 
Variació 

2010-2012 
Variació 

2012-2014 

4 o més carrils 28.758.133 27.246.989 25.693.040 25.372.950 -5,7% -1,2% 

Resta 10.818.101 10.673.329 10.381.286 10.360.120 -2,7% -0,2% 

TOTAL 39.576.234 37.920.318 36.074.326 35.733.069 -4,9% -0,9% 

Taula 4.2. Mobilitat diària interurbana per vehicles lleugers. Font: Mapa de trànsit 2014 de l’RMB. 

 VEHICLES PESANTS (VEH·KM) 

 

2008 2010 2012 2014 
Variació 

2010-2012 
Variació 

2012-2014 

4 o més carrils 3.625.145 3.101.125 2.944.215 2.909.933 -5,1% -1,2% 

Resta 995.688 887.958 734.196 740.540 -17,3% 0,9% 

TOTAL 4.620.833 3.989.083 3.678.411 3.650.473 -7,8% -0,8% 

Taula 4.3. Mobilitat diària interurbana per vehicles pesants. Font: Mapa de trànsit 2014 de l’RMB. 

 

En la Taula 4.4, Taula 4.5 i Taula 4.6 es detalla el repartiment de mobilitat per tipologia de 

carretera i nivell de servei. Tant per vehicles lleugers com per pesants, el % màxim per 4 o més 

carrils correspon al nivell de servei AB i per la resta de vies el % màxim correspon el nivell de 

servei E. El repartiment és força semblant en ambdós casos, tot i que els camions es troben 

més polaritzats en el nivell de servei més freqüent. 

Per la resta de vies, en els 3 casos (totals, lleugers i pesants) tot i tenir el pic de mobilitat en el 

nivell de servei E (correspon a una intensitat de circulació igual a la capacitat de la via), el volum 

de mobilitat corresponent al nivell de servei F (via congestionada) és inferior al de les vies de 4 

o més carrils. 
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 VEHICLES TOTALS (VEH·KM) 

 DIARIS 
ANUALS 

(en milers) 

% del trànsit per nivell de servei en HORA 100 

 
AB C D E F Total 

4 o més carrils 28.282.883 10.323.252 37,3% 26,9% 16,1% 10,3% 9,4% 100% 

Resta 11.100.659 4.051.741 18,5% 17,0% 25,2% 33,1% 6,2% 100% 

TOTAL 39.383.542 14.374.993 32,0% 24,1% 18,6% 16,7% 8,5% 100% 

Taula 4.4. Distribució de la mobilitat interurbana segons nivell de servei pel total de vehicles. Font: Mapa de trànsit 

2014 de l’RMB. 

 VEHICLES LLEUGERS (VEH·KM) 

 
DIARIS 

ANUALS 
(en milers) 

% del trànsit per nivell de servei en HORA 100 

 

AB C D E F Total 

4 o més carrils 25.372.950 9.261.127 37,1% 27,0% 15,5% 10,6% 9,8% 100% 

Resta 10.360.120 3.781.444 18,6% 17,0% 25,3% 32,9% 6,1% 100% 

TOTAL 35.733.069 13.042.570 31,7% 24,1% 18,4% 17,1% 8,7% 100% 

Taula 4.5. Distribució de la mobilitat interurbana segons nivell de servei per vehicles lleugers. Font: Mapa de trànsit 

2014 de l’RMB. 

 VEHICLES PESANTS (VEH·KM) 

 
DIARIS 

ANUALS 
(en milers) 

% del trànsit per nivell de servei en HORA 100 

 

AB C D E F Total 

4 o més carrils 2.909.933 1.062.126 39,6% 25,7% 20,9% 7,1% 6,7% 100% 

Resta 740.540 270.297 17,3% 16,5% 23,6% 35,1% 7,6% 100% 

TOTAL 3.650.473 1.332.423 35,1% 23,8% 21,5% 12,8% 6,8% 100% 

Taula 4.6. Distribució de la mobilitat interurbana segons nivell de servei per vehicles pesants. Font: Mapa de trànsit 

2014 de l’RMB. 

 

Per últim, a la Taula 4.7 es mostren les velocitats per a cada nivell de servei i tipus de via. La 

diferència entre l’hora 100 i el flux lliure serà superior com més intensitat de vehicles presenti la 

via, i arribarà al seu màxim quan la via estigui congestionada. Aquesta taula exclusivament 

caracteritza la velocitat corresponent a la mobilitat agrupada dins de cada nivell de servei 

assignat. La manera com es determinen les velocitats depèn del volum que s’assigni a cada 

tram de la xarxa viària i les característiques que tingui. 
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 VELOCITAT V. LLEUGERS (KM/H) VELOCITAT V. PESANTS (KM/H) 

 

Nivell de 
servei 

Velocitat 
en Hora 

100 

Velocitat 
en flux 
lliure 

Diferència 
Nivell de 

servei 

Velocitat 
en Hora 

100 

Velocitat 
en flux 
lliure 

Diferència 

4 o més 
carrils 

AB 107,0 110,1 -2,8% AB 87,7 90,3 -2,9% 

C 94,0 100,7 -6,6% C 77,7 83,3 -6,8% 

D 87,1 100,9 -13,7% D 70,1 80,7 -13,1% 

E 68,0 104,9 -35,2% E 48,6 73,5 -33,9% 

F 22,1 100,1 -78,0% F 13,7 67,6 -79,8% 

Resta 

AB 52,9 54,3 -2,5% AB 38,1 39,1 -2,5% 

C 54,3 57,8 -6,0% C 38,6 41,1 -6,2% 

D 55,9 62,6 -10,6% D 37,8 42,5 -11,0% 

E 47,3 64,2 -26,2% E 34,2 45,3 -24,5% 

F 22,6 64,6 -65,0% F 15,5 47,3 -67,2% 

Taula 4.7. Assignació de velocitats per nivell de servei i tipologia de via. Font: Mapa de trànsit 2014 de l’RMB. 

 

Urbà 

Els resultats de la mobilitat urbana pel conjunt de municipis pertanyents a la RMB es presenten 

a la Taula 4.8. Es mostra com la tendència en el descens de la mobilitat urbana es manté, tot i 

que la disminució entre 2012 i 2014 ha estat inferior a la pèrdua de mobilitat pel període 2010-

2012. 

MOBILITAT INTRAMUNICIPAL (VEH·KM) – TURISMES I MOTOS 

2008 2010 2012 2014 Var 08-10 Var 10-12 Var 12-14 

6.861.637.768 6.742.835.165 6.573.166.508 6.503.278.923 -1,7% -2,5% -1,1% 

Taula 4.8. Evolució de la mobilitat intramunicipal (urbana) per vehicles lleugers (excepte mercaderies lleugeres) de 

2008-2014. Font: Mapa de trànsit 2014 de l’RMB 

 

MOBILITAT INTRAMUNICIPAL (VEH·KM) – MERCADERIES LLEUGERES 

2008 2010 2012 2014 Var 08-10 Var 10-12 Var 12-14 

3.527.545.318 3.382.789.131 3.159.731.185 3.102.958.764 -4,1% -6,6% -1,8% 

Taula 4.9. Evolució de la mobilitat intramunicipal (urbana) per mercaderies lleugeres de 2008-2014. Font: Mapa de 

trànsit 2014 de l’RMB 
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MOBILITAT INTRAMUNICIPAL (VEH·KM) – MERCADERIES PESANTS 

2008 2010 2012 2014 Var 08-10 Var 10-12 Var 12-14 

253.000.073 217.196.071 193.827.572 186.744.636 -14,2% -10,8% -3,7% 

Taula 4.10. Evolució de la mobilitat intramunicipal (urbana) per mercaderies pesants de 2008-2014. Font: Mapa de 

trànsit 2014 de l’RMB 

 

MOBILITAT INTRAMUNICIPAL (VEH·KM) – AUTOBUSOS 

2008 2010 2012 2014 Var 08-10 Var 10-12 Var 12-14 

134.472.352 138.782.427 130.488.031 138.569.559 1,6% -3,0% 3,1% 

Taula 4.11. Evolució de la mobilitat intramunicipal (urbana) per autobusos de 2008-2014. Font: Mapa de trànsit 2014 

de l’RMB 

4.2.2 Repartiment segons tipologia de vehicle 

Les dades obtingudes en els apartats anteriors han permès caracteritzar la mobilitat del parc de 

vehicles. No obstant, per poder treballar de forma conjunta amb el parc mòbil de la Fase 1, les 

dades recopilades requereixen d’un major nivell d’especificació. 

Sobre la xarxa urbana cal realitzar una sèrie d’hipòtesis i càlculs addicionals als mostrats a la 

taula anterior. Les hipòtesis aplicades són les mateixes que per la versió de 2012, basades en 

la informació utilitzada pel PDM 2013-2018. 

En primer lloc, tenint en compte que l’agitació s’assigna únicament a turismes, aquesta 

correspon al 9,70% de la mobilitat urbana per turismes. 

La mobilitat d’autobusos i autocars, tal com s’ha explicat anteriorment, es calcula d’acord a les 

estadístiques recollides per l’ATM. Pels autobusos corresponents als serveis públics cal distingir 

quina mobilitat es genera en xarxa urbana i quina en interurbana. 

Per la resta de xarxa interurbana, cal realitzar un repartiment en la mobilitat de vehicles lleugers 

entre les categories de vehicles més específiques: turismes, motocicletes i vehicles de 

mercaderies lleugeres.  

Perquè sigui possible partint de les dades recollides, s’han de formular un conjunt d’hipòtesis 

addicionals. Les hipòtesis aplicades es basen en la metodologia desenvolupada pel PDM 2013-

2018. 
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Per a la xarxa interurbana de menys de 4 carrils: 

 Repartiment de la mobilitat per vehicles lleugers en aquesta xarxa: 

 % 

Turismes 78,3 

Motocicletes i ciclomotors 5,1 

Mercaderies lleugeres 16,6 

 

Per a la xarxa interurbana de 4 o més carrils: 

 Repartiment de la mobilitat per vehicles lleugers en aquesta xarxa: 

 % 

Turismes 78,9 

Motocicletes i ciclomotors 3,5 

Mercaderies lleugeres 17,6 

 

Els resultats obtinguts en el repartiment de la mobilitat per l’any 2014 es mostren a la Taula 

4.12, desglossats en funció de la tipologia de via i vehicle. La xarxa interurbana de 4 o més 

carrils és la que té més pes. En la categoria de vehicles lleugers, els turismes són qui prenen 

més importància. En els vehicles pesants, aquest major volum se l’emporten les mercaderies 

pesants. La xarxa amb valors màxims de mobilitat pels vehicles lleugers és la urbana, mentre 

que pels pesants és la interurbana de 4 o més carrils. 

MOBILITAT VIÀRIA DESAGREGADA (VEH·KM) 

Classificació del parc 
de vehicles 

Urbà 
Interurbà de 

menys de 4 carrils 
Interurbà de 4 o 

més carrils 
Total 

Turismes 5.522.176.251 2.961.109.762 7.309.948.988 15.793.235.001 

Motocicletes i ciclomotors 981.102.671 192.254.090 322.780.479 1.496.137.240 

Mercaderies lleugeres 3.102.958.764 628.079.824 1.628.397.195 5.359.435.783 

Vehicles lleugers 9.606.237.686 3.781.443.676 9.261.126.662 22.648.808.024 

Mercaderies pesants 186.744.636 255.436.756 943.039.363 1.385.220.755 

Autobusos 138.569.559 14.860.279 119.086.234 272.516.072 

Vehicles pesants 325.314.195 270.297.036 1.062.125.597 1.657.736.828 

Total 9.931.551.881 4.051.740.711 10.323.252.259 24.306.544.851 

Taula 4.12. Mobilitat per carretera desagregada segons tipologia de vehicle. 
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Per obtenir una visió de conjunt de la mobilitat desagregada i avaluar els resultats actuals 

respecte edicions anteriors, a la Taula 4.13 es realitza una comparativa entre els anys 2008, 

2010, 2012 i 2014. Al llarg de les edicions, s’observa una tendència decreixent en la mobilitat 

per les diferents tipologies de vies i vehicles. Només es produeix un increment per vehicles de 2 

rodes en xarxa urbana i per les categories de vehicles pesants per la xarxa interurbana de 

menys de 4 carrils. 

 EVOLUCIÓ DE LA MOBILITAT VIÀRIA DESAGREGADA (VEH·KM) 

 2008 
Var. anual 

08-10 
2010 

Var. anual 
10-12  

2012 
Var. anual 

12-14  
2014 

U
rb

à
 

Turismes 5.910.178.619 -1,0% 5.797.187.212 -1,8% 5.593.922.752 -0,6% 5.522.176.251 

Motocicletes 
i ciclomotors 

951.459.149 -0,3% 945.648.056 1,8% 979.243.757 0,1% 981.102.671 

Mercaderies 
Lleugeres  

3.527.545.318 -2,1% 3.382.789.131 -3,4% 3.159.731.185 -0,9% 3.102.958.764 

Lleugers 10.389.183.086 -1,3% 10.125.624.399 -2,0% 9.732.897.693 -0,7% 9.606.237.686 

Mercaderies 
pesants 

253.000.073 -7,3% 217.196.071 -5,5% 193.827.572 -1,8% 186.744.636 

Autobús  134.472.352 1,6% 138.782.427 -3,0% 130.488.031 3,1% 138.569.559 

Pesants 387.472.425 -4,2% 355.978.497 -4,6% 324.315.603 0,2% 325.314.195 

 Total 10.776.655.511 -1,4% 10.481.602.897 -2,0% 10.057.213.296 -0,6% 9.931.551.881 

M
e

n
y
s
 d

e
 4

 c
a
rr

il
s
 

Turismes 3.079.665.594 -0,6% 3.044.541.294 -1,3% 2.967.159.376 -0,1% 2.961.109.762 

Motocicletes 
i ciclomotors 

196.835.768 -0,9% 193.235.451 -0,2% 192.646.869 -0,1% 192.254.090 

Mercaderies 
Lleugeres  

672.105.276 -1,1% 657.987.975 -2,2% 629.363.005 -0,1% 628.079.824 

Lleugers 3.948.606.639 -0,7% 3.895.764.720 -1,4% 3.789.169.251 -0,1% 3.781.443.676 

Mercaderies 
pesants 

349.252.572 -5,8% 309.585.537 -9,1% 255.976.438 -0,1% 255.436.756 

Autobús  14.173.622 1,2% 14.519.133 -9,1% 12.004.940 11,3% 14.860.279 

Pesants 363.426.194 -5,6% 324.104.670 -9,1% 267.981.379 0,4% 270.297.036 

Total 4.312.032.833 -1,1% 4.219.869.390 -1,9% 4.057.150.629 -0,1% 4.051.740.711 

4
 o

 m
é
s
 c

a
rr

il
s
 

Turismes 8.194.985.498 -2,6% 7.772.138.183 -2,4% 7.402.167.153 -0,6% 7.309.948.988 

Motocicletes 
i ciclomotors 

348.489.817 -2,9% 328.862.377 -0,3% 326.852.494 -0,6% 322.780.479 

Mercaderies 
Lleugeres  

1.953.243.237 -2,8% 1.844.150.060 -5,4% 1.648.940.129 -0,6% 1.628.397.195 

Lleugers 10.496.718.552 -2,7% 9.945.150.620 -2,9% 9.377.959.776 -0,6% 9.261.126.662 

Mercaderies 
pesants 

1.213.354.227 -8,3% 1.020.003.463 -2,9% 961.614.893 -1,0% 943.039.363 

Autobús  109.823.774 0,9% 111.907.162 0,5% 113.023.674 2,6% 119.086.234 

Pesants 1.323.178.001 -7,5% 1.131.910.625 -2,6% 1.074.638.568 -0,6% 1.062.125.597 

Total 11.819.896.553 -3,2% 11.077.061.245 -2,9% 10.452.598.343 -0,6% 10.323.252.259 

TOTAL VIARI 27.187.206.491 -2,1% 25.778.533.532 -2,4% 24.566.962.269 -0,5% 24.306.544.851 

Taula 4.13. Evolució de la mobilitat per carretera desagregada segons tipologia de vehicle. 
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4.2.3 Mobilitat del parc 

La mobilitat del parc de vehicles ha estat classificada segons el tipus de vehicle, i posteriorment 

cal repartir-la segons el combustible que utilitzi cada categoria. Per fer el repartiment s’adopten 

els mateixos valors que a l’edició anterior, i s’actualitza a la següent fase a través del calibratge. 

Per realitzar els càlculs d’emissions i consums, caldrà separar els valors de cada categoria 

entre les diferents subcategories. Aquestes depenen de la cilindrada i de la normativa Euro 

assignada segons antiguitat. És important considerar aquestes subcategories més específiques 

ja que a cadascuna li corresponen els seus propis factors d’emissions. 

A partir dels estudis que permeten concloure que els vehicles més nous són els que més es 

mouen, el mètode busca repartir la mobilitat entre els segments del parc depenent de l’antiguitat 

i el número de vehicles de cada subcategoria. La distribució de la mobilitat entre les diferents 

subcategories segueix l’esquema de la figura següent: 

 

Figura 4.4 Esquema d’assignació de la mobilitat al parc de vehicles. 

Seguint la figura anterior, en el primer pas es distribueix la mobilitat en les subcategories. Es fa 

de manera proporcional al número de vehicles existent a cadascuna. Els vehicles estan dividits 

per cilindrades i antiguitat. D’aquest procés en resulta la mobilitat distribuïda, que no 

considera l’antiguitat de cada subcategoria. 

En el segon pas, s’aplica un factor corrector per tenir en compte la normativa Euro de cada 

subcategoria. Com més nous, major serà la mobilitat assignada. El repartiment es fa seguint 

una funció exponencial i prenent com a dada d’entrada les diferents normatives Euro. Aquest 

desenvolupament presenta un problema: la suma de les diferents subcategories de la mobilitat 

corregida no serà igual que la suma de mobilitat repartida. 

L’objectiu de l’últim pas, doncs, és que la suma de les mobilitats sigui igual a la inicial. El 

procediment utilitzat és la normalització dels valors de la mobilitat (el pes de cada subcategoria 

sobre el total multiplicat per la mobilitat repartida assignada a aquella categoria). Finalment, 

s’aconsegueix assignar una mobilitat en cada segment del parc considerant antiguitat, 

combustible, tipologia de vehicle i cilindrada. 

MOBILITAT 
REPARTIDA 

MOBILITAT 
DISTRIBUÏDA 

MOBILITAT 
CORREGIDA 

MOBILITAT 
NORMALITZADA 

FACTOR CORRECTOR 
SEGONS EURO 

PES EN EL PARC DE 
VEHICLES 

NORMALITZACIÓ 

1 2 3 
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Més endavant, en la fase 3, i tal com s’havia comentat prèviament, es durà a terme una nova 

modificació de la distribució de la mobilitat. El càlcul d’emissions i consums energètics a partir 

del parc dels vehicles, la mobilitat i els factors de consum, hauran de ser consistents amb les 

dades de vendes d’hidrocarburs de 2014. Per aconseguir que els valors siguin coherents entre 

ells, es duu a terme un procés de calibratge del model. Aquest procés implicarà modificacions 

en la distribució de la mobilitat com a conseqüència de la transferència de mobilitat entre 

diferents tipus de combustibles per cadascuna de les categories. 

4.3 Resultats per ferrocarril 2014 

Les dades de ferrocarril es divideixen en passatgers i mercaderies per un costat, i en el 

combustible utilitzat, dièsel o electricitat, per l’altre. Les dades de transport de passatgers fan 

referència als següents operadors: Metro, FGC, Tram i Renfe. Pel que fa al transport de 

mercaderies, els operadors involucrats són Renfe i FGC. 

Pel transport de passatgers, cal distingir entre les dades de Renfe i les restants. Les dades de 

Renfe es subministren agregades per tot Catalunya, però desagregades pels diferents serveis 

que ofereixen. Cal aplicar diferents hipòtesis, en funció del tipus de servei i de l’àrea involucrada 

en ell, per definir quina part de la mobilitat de passatgers es genera dins l’àmbit de l’RMB. A 

continuació, es mostren els % aplicats sobre les dades de Catalunya per obtenir la mobilitat a 

l’àmbit de RMB: 

 
RMB respecte 

Catalunya 

Rodalies 100% 

AVANT 50% 

Mitja distància 50% 

AVE 20% 

Llarga distància 20% 

Taula 4.14. Volum de mobilitat a l’RMB respecte el total de Catalunya. 

 

A la Taula 4.15 hi ha les dades de Renfe pels anys 2010-2012-2014 i per l’àmbit RMB després 

de l’aplicació de les hipòtesis. Aquesta mobilitat generada pel transport de passatgers es dur 

tota a terme mitjançant electricitat.  
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TRANSPORT DE PASSATGERS AMB ELECTRICITAT 

RENFE Unitats 2010 2012 2014 

Rodalies Trens·km recorreguts 99.178.000 106.700.00 105.100.000 

Mitja distància Trens·km recorreguts 19.010.816 20.637.006 17.717.143 

AVANT Trens·km recorreguts 1.411.002 1.200.000 1.000.000 

AVE Trens·km recorreguts 5.768.545 5.923.739 8.281.421 

Llarga distància Trens·km recorreguts 5.446.381 5.592.907 6.936.715 

TOTAL Trens·km recorreguts 130.814.843 140.053.652 139.035.279 

Taula 4.15. Mobilitat assignada als diferents serveis oferts per Renfe en l’àmbit de l’RMB. Font: Renfe. 

 

Per la resta de transport de passatgers cal recopilar les dades de Metro, FGC i TRAM. Tots tres 

serveis també utilitzen l’electricitat com a font d’energia. A la Taula 4.16 es mostren els resultats 

i la seva evolució en les últimes edicions. 

  
TRANSPORT DE PASSATGERS AMB ELECTRICITAT 

Operador Unitats 2010 
Variació 

2010-2012 
2012 

Variació 
2012-2014 

2014 

Metro Cotxes·km recorreguts (cotxes·km) 92.463.042 -7,8% 85.230.200 -2,4% 83.160.460 

FGC Cotxes·km recorreguts (cotxes·km) 32.610.484 -3,8% 31.375.998 0,2% 31.444.357 

TRAM Trens·km recorreguts (trens·km)11 2.725.813 -4,7% 2.597.740 -1,7% 2.552.366 

Taula 4.16. Principals dades de mobilitat, excepte Renfe, en el ferrocarril de passatgers. Font: estudis anteriors, 

TRAM i memòries de les operadores. 

 

El tractament de les dades de mercaderies requereix d’una metodologia diferent. Per l’any 2014, 

Renfe no ha subministrat les dades de mobilitat corresponents. Malgrat que FGC si que disposa 

de dades actualitzades (transport de mercaderies amb dièsel), s’ha optat per seguir un 

procediment uniforme per tot el transport de mercaderies. A partir de dades d’anys anteriors i de 

les mercaderies transportades a Espanya per Renfe Operadora en tones·km, s’obté la 

correlació lineal entre aquestes dades per extreure finalment els resultats de 2014. Malgrat que 

els àmbits de les dues dades siguin diferents, la correlació entre dades permet establir un 

paral·lelisme de creixement/decreixement entre elles. A la Taula 4.17 es mostren les dades 

                                                

11 Els tramvies no estan formats per cotxes com habitualment ho fan els trens, sinó que està composat per 5 mòduls que funcionen 

sempre conjuntament. Per aquesta particularitat, les dades es presenten amb unes unitats diferents. 



 

 

 

Seguiment de l’evolució de la mobilitat i les emissions de GEH i contaminants RMB 2014  48 

 

comparades per la RMB i el resultat corresponent a 2014. A la Figura 4.5. Relació entre 

mercaderies transportades a Espanya i resultats de l’EMIMOB per edicions anteriors. s’observa 

la relació lineal entre dades anteriors i el volum de mobilitat per l’edició actual. 

 
TRANSPORT DE MERCADERIES 

 
Unitats 2008 2010 2012 2014 

EMIMOB veh·km 16.807.356 12.365.588 10.877.635 11.488.281 

Renfe-operadora. 
Mercaderies transportades 
a Espanya 

Milions de 
tones·km 

10.166 7.794 7.424 7.557 

Taula 4.17. Dades de versions anteriors comparades amb les mercaderies transportades en ferrocarril per Renfe-

operadora. 

 

Per l’any 2014, pel repartiment de la mobilitat en el transport de mercaderies entre dièsel i 

electricitat s’utilitzen els mateixos % de repartiment que en l’edició anterior (2012). Les dades 

emprades en l’EMIMOB per al transport de mercaderies seran les que es mostren a la Taula 

4.18. Repartiment de mobilitat pel transport ferroviari de mercaderies. Cal dir que si bé FGC 

mou les mercaderies amb dièsel sempre, Renfe presenta mobilitat de mercaderies amb dièsel i 

electricitat, com s’ha vist en edicions prèvies. 

 
TRANSPORT DE MERCADERIES 

 
Unitats 2008 2010 2012 2014 

Electricitat veh·km 13.397.645 10.028.188 8.720.988 9.210.565 

Dièsel veh·km 3.409.711 2.337.400 2.156.647 2.277.716 

Taula 4.18. Repartiment de mobilitat pel transport ferroviari de mercaderies. 
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Figura 4.5. Relació entre mercaderies transportades a Espanya i resultats de l’EMIMOB per edicions anteriors. 
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5 CÀLCUL DEL CONSUM I LES EMISSIONS DE CO2 I DELS 

CONTAMINANTS NOX, PM, NO2 I CO 

L’objectiu d’aquest capítol és detallar diferents aspectes del càlcul, inclosa l’aplicació del model 

COPERT IV. Aquest capítol explica la part teòrica de la metodologia, i té continuació en el 

capítol següent on s’incorporaran els resultats. 

D’acord amb la seqüència de fases proposada anteriorment, aquest capítol i el següent 

representen la Fase 3.  

 

Figura 5.1 Fase 3: Càlcul dels factors de consum i de les emissions de contaminants 

5.1 Procediment de càlcul 

Dels cinc tipus d’emissions esmentades anteriorment en el capítol  2.1 Contaminants principals 

per tipus de combustible i que es recuperen en la Figura 5.2, l’EMIMOB ha estat programat per 

tenir en compte les emissions degudes a l’escapament [1] i les emissions d’abrasió i desgast [2]. 

 

PARC 

MÒBIL

DADES 

MOBILITAT

Parc DGT (benzina + dièsel)

Parc VE, híbrid, GLP, GNV, 

biodièsel

Accés a la 

informació: 

aforaments/ 

administració 

Càlcul mobilitat 

RMB

Càlcul mobilitat 

SUBÀMBITS

Consulta dades operadors de 

transport públic: TMB, Renfe, FGC, 

Metro

FASE 1

FASE 2

CÀLCUL 

EMISSIONS

FASE 3
Càlcul preliminar emissions RMB - 2014 

Calibratge amb vendes d’hidrocarburs

Anàlisis coherència sèrie 2006-2014

Càlcul definitiu emissions RMB - 2014

Càlcul definitiu emissions SUBÀMBITS-

2014 (en informes separats)



 

 

 

Seguiment de l’evolució de la mobilitat i les emissions de GEH i contaminants RMB 2014  51 

 

 

Figura 5.2 Tipus d’emissions generades pels vehicles i contaminants associats. Font: Explaining road transport 

emissions –  EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY 

 

El consum d’energia depèn de la distància recorreguda de cada tipologia de vehicles, del 

nombre de vehicles de cada tipologia i del factor de consum de cada tipologia.   

Així, cada tipologia de vehicle que configura el parc té un factor de consum específic, el qual 

alhora és funció del combustible, de la cilindrada i/o del pes, i el que és molt important, depèn 

de la velocitat a la que es circula. 

El càlcul del consum total es correspon a les següents expressions: 

Cxarxa i = CAB + CC + CD + CE + CF 

Ctotals = Curbana + Cinterurbana de < 4 carrils + Cinterurbana de 4 o més carrils + Cferroviària 

Per al consum de combustible de la xarxa urbana, interurbana  de més de 4 carrils i interurbana 

de menys de 4 carrils, el càlcul del consum s’ha realitzat a partir de la següent expressió: 

Cj =  FCijm * Fconv * Ni * Dij j = urbana, interurbana >4 carrils, interurbana <4 carrils 

    i = tipologia de vehicle 

on: FC = factor de consum, és funció de la velocitat per a cada tipologia de  

 vehicle i del combustible (m) 

  Fconv= factor de conversió del combustible (tones a teps) 

  N =  nombre de vehicles 

  D = recorregut mig de cada vehicle (km) 

De la mateixa manera que per als factors de consum, la principal font metodològica d’aquest 

treball ha estat l’actualització de 2013 de la publicació EMEP/EEA CORINAIR, més 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[2] [5] 
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concretament la metodologia definida pels grups 1.A.3.b i 1.A.3.c respecte a les emissions 

degudes a la mobilitat per carretera i ferroviària. 

Les emissions de CO2 per a cada tipologia de vehicle es calculen amb les dades del parc i de la 

mobilitat, als quals s’aplica el respectiu factor d’emissió, que alhora depèn del factor de consum 

d’energia (ja calculat prèviament per a cada tipologia de vehicle i segons la seva mobilitat), i per 

tant, depenent de la velocitat. 

Per als vehicles amb emissions directes, l’emissió de CO2 s’obté a partir de la relació 

estequiomètrica del combustible. L’expressió que relaciona el factor d’emissió de CO2 amb el 

factor de consum és la següent: 

mC,:H

mj,i,

CO2
r1.00812.011

FC
011.44FE


  

on: FECO2 = factor d’emissió de CO2 

FC = factor de consum, funció de la velocitat per a cada tipologia de vehicle, combustible i 

xarxa 

 r H:C,m = relació de hidrogen/carboni del combustible, i és: 

 rH:C (gasolina) = 1,8 

 rH:C (gasoil) = 2 

 rH:C (gas natural: 85% CH4 – 15% C2H6) = 3,74 

 rH:C (GLP: 50% C3H8 – 50% C4H10) = 2,57 

 

5.1.1 Efecte del biodièsel 

L’any 2014 front l’any 2012 mostra una baixada important de % de biocombustible en el dièsel, 

amb un valor del 10% en 2012 i un valor del 4% en 2014 12. Això tindrà un efecte important en el 

càlcul de les emissions del CO2. 

Quant a les emissions de CO2 del dièsel cal tenir en compte que el dièsel que es subministra a 

Catalunya té una proporció de biocombustible. Donades les particularitats en quant a la 

generació d’aquest, els informes que realitzen les administracions, consideren que aquest 

                                                

12 http://www.cores.es/es/estadisticas - Tipo de dato: Consumos Productos Petrolíferos CCAA y provincias 

http://www.cores.es/es/estadisticas
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combustible no genera emissions de CO2. Per tant, en un litre de gasoil amb un percentatge del 

30% amb biocombustible, el 30% del combustible no emetrà CO2, només ho farà la part 

corresponent al gasoil.  

Seguint la casuística anterior, les emissions de la resta de contaminants estudiats (NOX, PM i 

CO) utilitzant biodièsel també pateixen una sèrie de variacions respecte les emissions que 

generarien només amb  dièsel. Cal dir que aquest efecte sobre les emissions de gasoil tant pot 

ser positiu com negatiu. La següent taula especifica quina serà la diferència respecte d’un 

combustible sense biodièsel en l’emissió dels contaminants NOX, PM i CO, on el número que 

acompanya a la B indica el % de biodièsel. 

Percentatge màssic de biodièsel mesclat en gasoil 
B10 B20 B100 

10% 20% 100% 

NOX 

Cotxes 0,4% 1,0%   

Mercaderies lleugeres 1,7% 2,0%   

Vehicles pesants 3,0% 3,5% 9,0% 

PM 

Cotxes -13,0% -20,0%   

Mercaderies lleugeres -15,0% -20,0%   

Vehicles pesants -10,0% -15,0% -47,0% 

CO 

Cotxes 0,0% -5,0%   

Mercaderies lleugeres 0,0% -6,0%   

Vehicles pesants -5,0% -9,0% -20,0% 

Taula 5.1 Efectes del consum conjunt de biodièsel i gasoil en les emissions per diferents percentatges i diferents 

tipologies de vehicles i contaminants, prenent com a emissions base les corresponents al mateix tipus de vehicle 

consumint exclusivament gasoil.13 

5.1.2 Vehicles elèctrics 

Pels vehicles i els ferrocarrils elèctrics, s’han calculat les emissions de CO2 mitjançant el factor 

d’emissió del mix de generació d’energia elèctrica explicat en el capítol anterior, que varia 

anualment segons la producció d’electricitat. La font de referència d’aquest factor d’emissió és 

l’estimació que anualment publica la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA). 

 

                                                

13 European Environment Agency (EEA)/European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP) (2009, 

actualització juny 2013). Air pollutant emission inventory guidebook   
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GLP i Gas Natural 

Finalment, pel GLP i el gas natural, s’han usat els factors específics d’emissió de CO2 indicats 

en l’EMEP/EEA o en fonts d’informació alternatives que tenen relació directa amb el sector (per 

exemple Gas Natural). 

A diferència del CO2, el càlcul de les emissions dels contaminants NOX, PM i CO no és funció 

directa del factor de consum sinó que el seu factor d’emissió -segons la metodologia 

EMEP/EEA- es determina segons una expressió en funció de la velocitat. Les expressions de 

cada contaminant varien entre tipologies de vehicle, cilindrada i combustible, i poden ser des 

d’una expressió polinòmica o exponencial en funció de la velocitat, a una constant.  

Les emissions de cada tipologia s’obtenen amb la següent expressió general: 

E =  Feim * Ni * Di 

on:  i = tipologia de vehicle 

Fe = factor d’emissió que és funció de la velocitat per a cada tipologia de vehicle (i) i 

combustible (m), que en el cas del CO2 depèn del Factor de consum de combustible. 

 N = nombre de vehicles 

 D = recorregut mig de cada vehicle (km) 

 

En el cas de les partícules sòlides emeses (PM) no es consideren només les produïdes com a 

conseqüència de la combustió, sinó que també es tenen en compte les emissions degudes al 

desgast de frens, pneumàtics i paviment, i també les degudes a vehicles elèctrics. 

Per a les estimacions d’emissions de PM10, PM2,5 i NO2, es prenen com a base les emissions de 

PM i NOX i s’aplica el percentatge màssic corresponent indicat per cada tipus de vehicle i 

contaminant en l’EMEP/EEA.  

Figura 5.3 Esquema per l’obtenció del factor d’emissions de CO2 a partir del factor de consum Font: Elaboració pròpia 

a partir de la metodologia COPERT i de les dades CORINAIR. 
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5.2 Calibratge del model d’acord a les ventes d’hidrocarburs 

Per realitzar una correcta distribució de la mobilitat entre les categories de cada segment de 

vehicles, cal recórrer a les distribucions realitzades a nivell català per l’any 2006. A l’informe 

elaborat per l’Institut Cerdà sobre el seguiment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i 

contaminants a Catalunya degut al transport14, es realitza una estimació de la distribució segons 

l’ajust iteratiu entre consum i vendes de carburants. 

De manera resumida, el procés de calibratge que es realitza en el citat estudi, segueix el 

següent procediment: 

1. Comparar el desfasament existent entre el consum de gasolina, dièsel i biodièsel 

amb les vendes anuals a nivell català publicades en el Boletín Nacional de 

Hidrocarburos i en les estadístiques de l’ICAEN. 

2. Ajustament del consum calculat amb les vendes anuals, transferint mobilitat entre 

els diferents combustibles de cada tipologia de vehicle. 

 
Pel conjunt de la sèrie es procedeix a calibrar el model a les dades de consum i vendes de 

combustible al conjunt de Catalunya. Per realitzar un bon calibratge cal considerar el que 

s’anomena Efecte Frontera, que és el fenomen que representa totes aquelles ventes de 

combustible que es realitzen a Catalunya (degut a que les condicions econòmiques són millors), 

i que s’emeten fora. Si bé, també cal considerar que hi ha una part de combustible que es 

carrega fora de la frontera de la comunitat catalana però que s’emet dintre. El següent 

procediment té en compte aquestes casuístiques: 

5.2.1 Efecte Frontera 

L’Efecte Frontera té lloc quan carburant comprat a Catalunya es consumeix, i per tant emet, 

fora. Aquest fenomen té origen en el preu més baix del combustible del cantó espanyol que del 

francès. Quan el càlcul del consum i les emissions de la RMB de 2014 descrit anteriorment, es 

compara amb les ventes d’hidrocarburs  extretes del Boletín Español de Hidrocarburos (BEH), 

és necessari descomptar de les ventes el volum del combustible afectat per l’Efecte Frontera.  

En edicions anteriors, l’efecte frontera es justificava exclusivament per la diferència de preus 

                                                

14 Institut Cerdà, Departament de Política Territorial  i Obres Públiques (maig de 2010) “Emissions de gasos efecte 

hivernacle i de contaminants de la mobilitat de Catalunya. Seguiment de l’evolució de les emissions 2004-2008”. 
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entre Espanya i França.  Si bé la diferència de preus entre França i Espanya s’ha escurçat, 

d’acord amb el testimoni d’operadors de transport que transiten per la frontera, els gestors de 

les benzineres els ofereixen descomptes més atractius del cantó català que del cantó francès.  

Arrel d’aquestes entrevistes, també s’ha observat un efecte similar que no es deu a la diferència 

de preus, si no que els operadors de transport carreguen normalment a les seves bases per 

obtenir descomptes respecte fer-ho hora. Per tant, hi ha un important flux de vehicles que 

carrega combustible fora de Catalunya i el consumeix dins, que són tots els desplaçaments des 

de les regions autònomes al sud o a l’oest de Catalunya que es dirigeixen a Europa. Per lo 

anterior, si es vol utilitzar el valor de venta de combustibles del BEH per calibrar el consum, cal 

tenir en compte totes les situacions abans esmentades.  

En l’edició de 2014, també cal tenir en compte que, a diferència d’anys anteriors, no s’ha 

realitzat prèviament el treball de Càlcul d’emissions de la mobilitat de 2014 per Catalunya (pel 

Departament de Territori i Sostenibilitat). En treballs anteriors es calculava l’efecte frontera pel 

total de Catalunya i es repercutia a les ventes de combustible de tot Catalunya. Això permetia 

treure unes modificacions en els % per tipus de mobilitat que també s’utilitzaven pel càlcul de la 

RMB. En canvi, aquest any s’ha treballat amb les ventes d’hidrocarburs de la província de 

Barcelona els quals s’afecten d’un factor reductor que té en compte que la RMB és 

lleugerament inferior que la província de Barcelona. Aquest factor reductor s’obté com la mitjana 

del consum de la RMB i les ventes d’hidrocarburs de la província de Barcelona calculat en 

edicions anteriors. 

Pel càlcul de l’Efecte Frontera, s’ha seguit la següent metodologia, distingint entre vehicles 

lleugers i pesants: 

Vehicles lleugers:  

Mitjançant les dades de trànsit de vehicles lleugers a la frontera amb França i Andorra, es 

sumen els valors d’IMD de lleugers per les diferents carreteres frontereres (en el cas d’Andorra, 

l’efecte és l’oposat, per la diferència de preu que hi ha). 

Aquesta mobilitat es classifica en sentit sud-nord i nord-sud. Només es tenen en compte els 

vehicles de sud-nord ja que aquells que procedeixen del nord, emplenen el dipòsit a la frontera i 

accedeixen a Catalunya, consumiran tot el dipòsit dins l’àmbit d’estudi de l’informe, per tant no 

generaran efecte frontera. Per tant, els vehicles sud-nord representaran el 50% del valor de la 

suma de les IMD. 
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Per continuar fent càlculs és necessari establir certes hipòtesis, que es resumeixen a 

continuació. Tenen origen en hipòtesis fetes a anys anteriors. Les hipòtesis són: els vehicles 

tenen un dipòsit de 50 litres aproximadament. De tots els vehicles que passen en sentit sud-

nord, el 50% s’aturen a omplir-lo, donat que pels turismes, la diferència de preu ja no és tan 

atractiva. No sempre tindran el dipòsit buit i per tant omplen de mitjana un 50% del dipòsit. 

Basats en les dades de mobilitat, es fa la hipòtesis que el repartiment de vehicles segons 

combustible és el següent: 15% gasolina i 85% dièsel. 

Amb aquest conjunt de dades, es calculen els valors absoluts d’efecte frontera per vehicles 

lleugers de gasolina i dièsel. 

Vehicles pesants:  

Es contempla el trànsit de pesants únicament a través de l’AP-7 (La Jonquera), principal via de 

comunicació per carretera amb Europa a través de l’est de la península. A les altres carreteres 

frontereres, la presència de vehicles pesants no és significativa. 

En aquest cas, es calcula quin consum de combustible es genera a Catalunya i quin fora, a 

partir del dipòsit del vehicle pesant i d’unes distàncies calculades per Espanya i Catalunya.  

És a dir, els principals orígens i destins dins Espanya pel que fa al trànsit de mercaderies 

depenen de les importacions i exportacions de les diferents CCAA. Per ordre, aquestes són les 

CCAA amb volums de transport més alts: Catalunya, Madrid, Andalusia, Comunitat Valenciana, 

seguides per País Basc i Galícia. Les dues últimes no es tenen en compte ja que es 

comuniquen amb França a través de l’AP-8 del País Basc. Les distàncies des de La Jonquera 

fins a Madrid, València i Sevilla i es calcula el valor mitjà del recorregut: 833,3 km. 

 

Figura 5.4. Principals punts d’origen i destí en el transport de mercaderies que es realitza a través de La Jonquera a 

Espanya. 
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Dins de Catalunya, la distància entre La Jonquera i l’AP-2 a Aragó és de 320 km, i fins la 

Comunitat Valenciana mitjançant l’AP-7 és de 330 km. Per tant, la mitjana és de 325km.  

És important conèixer les distàncies ja que el combustible consumit a Catalunya no genera EF, 

però aquell que es consumeixi fora si que en genera. Per tant, a partir d’aquests valors es podrà 

calcular la proporció de combustible que s’ha venut a la frontera però que s’ha consumit fora de 

Catalunya.  

Com en el cas anterior, s’han establert les següents hipòtesis:  

 Dipòsit dels vehicles pesants: 425 litres. 

 Consum de combustible dels vehicles: 30litres/100km per dièsel i 40litres/100km per 

gasolina. 

 Repartiment de combustible per vehicles: 99% dièsel i 1% gasolina. 

Per conèixer el volum de vehicles que passen per la frontera utilitzant l’AP-7 amb origen o destí 

Espanya, s’utilitzen les dades de transport de mercaderies obtingudes a través de l’EPTMC 

(Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera, MIFO). Al contrari dels 

lleugers, pels vehicles pesants és necessari fer distinció entre direcció nord-sud (N-S) i sud-nord 

(S-N). Mitjançant l’EPTMC, s’estudia el repartiment de vehicles que amb destí Europa passen 

per la frontera segons si tenen origen a Catalunya o a la resta d’Espanya, i el mateix pels que 

segueixen el sentit oposat.   

En el primer cas, és a dir, el sentit nord-sud interessa conèixer els vehicles que van d’Europa 

fins algun punt d’Espanya que no sigui Catalunya. Es suposa que si es queden a Catalunya 

acabaran consumint el transport dins l’àmbit d’estudi. En aquest cas seran vehicles que un cop 

passin per la frontera, reompliran el 80% del dipòsit però només consumiran els 325 km de 

mitjana de travessar Catalunya dins el nostre àmbit.  

Pel segon cas, sentit sud-nord, es suposa que en origen es surt amb el dipòsit ple. A la frontera, 

tan sols s’omple el volum de combustible gastat durant el trajecte ja que es preveu que en les 

següents etapes del viatge els preus seran superiors. Per tant, l’EF serà aquell combustible que 

es consumeix des d’origen fins a l’entrada de Catalunya, ja que aquell que es consumeix dins 

territori català no produeix EF.  
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Amb tota aquesta informació, es realitzen els càlculs corresponents als vehicles pesants per 

gasolina i dièsel. 

Finalment, s’agrupen les dades de lleugers i pesants de forma conjunta, mantenint la distinció 

entre gasolina i dièsel. Aquest volum de combustible serà el que generi un decalatge en les 

vendes de combustible. La metodologia utilitzada permet que els valors de l’EF depenguin del 

trànsit de pesants a la frontera i del volum de mercaderies transportat segons orígens i destins, 

donant més elasticitat al model de càlcul i reduint la dependència de l’EF a únicament la 

diferència de mitjana de preus entre França i Espanya. 

Els resultats del càlcul de l’efecte frontera són els següents:  

En primer lloc es mostren les Vendes d’Hidrocarburs de Catalunya i la Província de Barcelona. 

A continuació l’efecte frontera calculat per Catalunya i la part proporcional de la província de 

Barcelona calculada proporcionalment a les ventes. Finalment la resta d’ambdós valors, però la 

província de Barcelona s’ha substituït pel valor de la RMB donat que s’ha aplicat el % de la 

Província de Barcelona que representa la mobilitat respecte el de la RMB en anys anteriors (el 

84,3% de la mobilitat de la província de Barcelona és de la RMB) . 

2014 Vendes BEH Efecte Frontera Vendes - EF 

Unitats: kt Catalunya Prov. BCN Catalunya Prov. BCN Catalunya RMB 

Gasolina 765,2 504 11,9 7,8 753,3 495,8 

Dièsel 3.232,8 1.796 468,5 260,2 2.764,3 1.535,4 

Taula 5.2 Resultats de l’efecte frontera aplicats a les ventes d’hidrocarburs 

 

Un cop aplicat l’efecte frontera i els repartiments de mobilitat, ja es poden aplicar els 

repartiments per les diferents tipologies de combustible. D’aquesta manera apliquem el 

calibratge. Els resultats dels repartiments de mobilitat pels anys 2012 i 2014 es mostren a 

continuació: 
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Distribució de la mobilitat viària 
2012 

Xarxa urbana 
Xarxa interurbana 

<4 carrils 
Xarxa interurbana 

≥4 carrils 

V
E

H
IC

L
E

S
 L

L
E

U
G

E
R

S
 

Cotxes 

Gasolina 

57,47% 

34,20% 

78,31% 

33,00% 

78,93% 

32,00% 

Dièsel 65,72% 66,94% 67,92% 

Biodièsel 0,00% 0,00% 0,00% 

Gas Natural 0,00% 0,00% 0,00% 

GLP 0,04% 0,03% 0,05% 

Electricitat 0,04% 0,03% 0,03% 

Hidrogen 0,00% 0,00% 0,00% 

Mercaderies 
Lleugeres 

Gasolina 

32,46% 

4,05% 

16,61% 

2,90% 

17,58% 

2,20% 

Dièsel 95,87% 97,01% 97,74% 

Biodièsel 0,00% 0,00% 0,00% 

Gas Natural 0,02% 0,05% 0,02% 

GLP 0,03% 0,02% 0,02% 

Electricitat 0,03% 0,02% 0,02% 

Hidrogen 0,00% 0,00% 0,00% 

Motocicletes 

Gasolina 

10,06% 

99,94% 

5,08% 

99,90% 

3,49% 

99,92% 

Dièsel 0,00% 0,00% 0,00% 

Biodièsel 0,00% 0,00% 0,00% 

Gas Natural 0,00% 0,00% 0,00% 

GLP 0,00% 0,00% 0,00% 

Electricitat 0,06% 0,10% 0,08% 

Hidrogen 0,00% 0,00% 0,00% 

V
E

H
IC

L
E

S
 P

E
S

A
N

T
S

 Mercaderies 
Pesants 

Gasolina 

59,76% 

0,60% 

95,52% 

0,30% 

89,48% 

0,30% 

Dièsel 98,70% 99,50% 99,20% 

Biodièsel 0,00% 0,00% 0,00% 

Gas Natural 0,70% 0,20% 0,50% 

GLP 0,00% 0,00% 0,00% 

Electricitat 0,00% 0,00% 0,00% 

Hidrogen 0,00% 0,00% 0,00% 

Autobusos 

Gasolina 

40,24% 

0,30% 

4,48% 

0,30% 

10,52% 

0,09% 

Dièsel 88,40% 95,65% 95,37% 

Biodièsel 3,00% 0,00% 0,00% 

Gas Natural 8,24% 4,00% 4,50% 

GLP 0,00% 0,00% 0,00% 

Electricitat 0,06% 0,05% 0,04% 

Hidrogen 0,00% 0,00% 0,00% 

Taula 5.3. Resultats del repartiment de mobilitat per l’any 2012 després del calibratge 
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Distribució de la mobilitat viària 
2014 

Xarxa urbana 
Xarxa interurbana 

<4 carrils 
Xarxa interurbana 

≥4 carrils 

V
E

H
IC

L
E

S
 L

L
E

U
G

E
R

S
 

Cotxes 

Gasolina 

57,49% 

33,40% 

78,31% 

32,20% 

78,93% 

31,20% 

Dièsel 66,52% 67,74% 68,72% 

Biodièsel 0,00% 0,00% 0,00% 

Gas Natural 0,00% 0,00% 0,00% 

GLP 0,03% 0,03% 0,03% 

Electricitat 0,05% 0,03% 0,05% 

Hidrogen 0,00% 0,00% 0,00% 

Mercaderies 
 Lleugeres  

Gasolina 

32,30% 

3,85% 

16,61% 

2,70% 

17,58% 

2,00% 

Dièsel 96,07% 97,21% 97,94% 

Biodièsel 0,00% 0,00% 0,00% 

Gas Natural 0,04% 0,05% 0,02% 

GLP 0,02% 0,02% 0,02% 

Electricitat 0,02% 0,02% 0,02% 

Hidrogen 0,00% 0,00% 0,00% 

Motocicletes  

Gasolina 

10,21% 

99,94% 

5,08% 

99,90% 

3,49% 

99,92% 

Dièsel 0,00% 0,00% 0,00% 

Biodièsel 0,00% 0,00% 0,00% 

Gas Natural 0,00% 0,00% 0,00% 

GLP 0,00% 0,00% 0,00% 

Electricitat 0,06% 0,10% 0,08% 

Hidrogen 0,00% 0,00% 0,00% 

V
E

H
IC

L
E

S
 P

E
S

A
N

T
S

 Mercaderies 
 Pesants 
 

Gasolina 

57,40% 

0,60% 

94,50% 

0,30% 

88,80% 

0,30% 

Dièsel 98,70% 99,50% 99,20% 

Biodièsel 0,00% 0,00% 0,00% 

Gas Natural 0,70% 0,20% 0,50% 

GLP 0,00% 0,00% 0,00% 

Electricitat 0,00% 0,00% 0,00% 

Hidrogen 0,00% 0,00% 0,00% 

Autobusos 
 

Gasolina 

42,60% 

0,30% 

5,50% 

0,30% 

11,20% 

0,09% 

Dièsel 92,11% 95,65% 95,37% 

Biodièsel 0,00% 0,00% 0,00% 

Gas Natural 7,54% 4,00% 4,50% 

GLP 0,00% 0,00% 0,00% 

Electricitat 0,05% 0,05% 0,04% 

Hidrogen 0,00% 0,00% 0,00% 

Taula 5.4. Resultats del repartiment de mobilitat per l’any 2012 després del calibratge 
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5.3 Resuspensió 

Tal i com s’ha comentat en capítols anteriors, d’acord al moment del cicle de funcionament del 

vehicle, les emissions dels vehicles es poden categoritzar en cinc grups: les emissions 

d’escapament [1], les d’abrasió [2], les d’evaporació [3], les de pèrdua en el repostatge [4] i 

finalment, les de resuspensió de la pols de la carretera [5]. Aquestes últimes són les 

emissions de partícules que s’havien format amb anterioritat i que estaven dipositades a la 

carretera, i que amb l’acció dels neumàtics, de la turbulència vehicular, del vent o de l’activitat 

dels vianants s’han tornat a dispersar.  

 

Figura 5.5 Tipus d’emissions generades pels vehicles i contaminants associats. Font: Explaining road transport 

emissions –  EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY 

 

Ara bé, el model COPERT no té en compte les emissions degudes a la resuspensió donat que 

únicament considera les emissions primàries, i la resuspensió es considera un efecte indirecte. 

D’acord amb la forma de tractar la resuspensió en treballs previs o realitzat per altres 

administracions, els resultats d’aquestes s’entregaran per separat.   

Tal com dèiem, la resuspensió és un fenomen que es produeix per l’aixecament de partícules 

dipositades a la superfície del paviment provocat pel pas dels vehicles, ja sigui a través del 

contacte roda-paviment o bé per la turbulència en la seva circulació. Aquestes partícules 

dipositades a l’asfalt poden provenir de les emissions dels vehicles (incloent-hi les emissions 

d’escapament i les de desgast del vehicle: frens, pneumàtics,...) o bé d’altres agents externs: 

pols, arena, material d’obra, sal, etc. 

Aquestes emissions es tracten de forma diferent ja que no són partícules primàries emeses 

durant la conducció o generades pel del desgast del vehicle, sinó que resulten de l’agitació de 

diferents materials. La resuspensió presenta una forta variabilitat, ja que depèn del tipus de 

carretera, el tipus de vehicle que hi circuli, les condicions meteorològiques o la proximitat a 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[2] 
[5] 
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zones d’obres. A més a més, no hi ha textos específics que permetin calcular-la de la mateixa 

manera que les emissions de partícules primàries. 

S’han realitzat diferents estudis per avaluar aquest fenomen per tal d’extreure’n conclusions, ja 

que la complexitat que presenta és superior a l’emissió de partícules d’escapament. En molts 

casos, la variabilitat de resultats es redueix si es tracta amb estudis a nivell local. Pel cas de la 

RMB, es disposa de resultats d’estudis fets a Barcelona i exposats en diferents articles. 

En el primer (Amato et al., 2009b)15, s’ha procedit a estudiar la densitat de partícules a la 

superfície de l’asfalt, i a analitzar quins factors generen majors concentracions de partícules. En 

el segon article (Amato et al., 2009a)16, dels mateixos autors i basant-se en els resultats 

obtinguts en l’anterior, busca conèixer els valors de concentració de partícules a l’aire seguint 

determinats models de comportament. El resultat amb més aplicació d’aquest estudi és que la 

resuspensió és la responsable del 37%, 15% i del 3% del total d’emissions derivades del 

transport per carretera per PM10, PM2,5 i PM1. 

Per últim, l’estudi (Amato et al., 2010)17 es centra, entre d’altres temes, en les Real-World 

Emissions Factor per PM10. Pel parc de vehicles de Barcelona el valor de la resuspensió és de 

0,097 g/veh·km, i està prop de valors d’estudis realitzats per altres ciutats europees. També 

evidencia que no tan sols cal considerar les emissions d’escapament, sinó aquelles que 

provenen principalment de la resuspensió provocada pels vehicles i en menor proporció, 

d’aquelles resultants del desgast del propi vehicle (frens, pneumàtics,...). 

D’acord amb les publicacions anteriors, la resuspensió es calcularà d’acord amb l’expressió: 

0,097 g/veh·km, per vehicles de 4 rodes. Aquest valor s’extrapolarà a la resta de vehicles tenint 

en compte el número de rodes.  

                                                

15 Amato, F., Pandolfi, M., Viana, M., Querol, X., Alastuey, A., Moreno, T., 2009b. Spatial and chemical 

patterns of PM10 in road dust deposited in urban environment. Atmos. Environ. 43, 1650-1659. 

16 Amato, F., Pandolfi, M., Escrig, A., Querol, X., Alastuey, A., Pey, J., Pérez, N., Hopke, P.K., 2009a. 

Quantifying road dust resuspension in urban environment by multilinear engine: a comparison with pmf2. 

Atmos. Environ. 43, 2770-2780 

17 Amato, F., Nava, S., Lucarelli, F., Querol, X., Alastuey, A., Baldasano, J.M., Pandolfi, M., 2010. A 

comprehensive assessment of PM emissions from paved roads: realworld emission factors and intense 

street cleaning trials. Sci. Total Environ.. doi:10.1016/j.scitotenv.2010.06.008. 
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6 CONSUM D’ENERGIA I EMISSIONS DE CO2 

Les emissions de CO2, responsables de l’efecte hivernacle tenen una relació directa amb el 

consum de combustible. Per cada tipus de combustible, i de forma independent al motor, 

rendiment o cubicatge, un volum determinat de combustible consumit emet una quantitat de 

CO2 exacta. Com es descriurà més endavant, aquestes relacions no són iguals per tots els tipus 

de combustible. 

D’altra banda, les millores en les tecnologies dels vehicles, així com les restriccions marcades 

per les diferents normatives limiten cada vegada més el consum dels vehicles. De forma 

indirecta, es limiten les emissions de CO2. En un context on cada vegada els vehicles són més 

eficients, l’evolució de les emissions i el consum depenen de la mobilitat. 

Els resultats obtinguts per 2014 mantenen les tendències observades fins el moment.  

 El dièsel és el combustible més habitual, seguit per la gasolina amb una notable 

diferència.  

 La tipologia de vehicles que més consumeix segueixen sent els turismes, que també són 

els que tenen més presència en el parc de vehicles i en la mobilitat.  

 Segons l’objecte de transport, els passatgers són responsables de major consum de 

combustible  

 Segons la xarxa, la urbana genera una major consum, seguida de prop per la 

interurbana de 4 o més carrils. 

En relació als combustibles, cal tenir present l’efecte del % de biodièsel que s’inclou en el dièsel 

barrejat en la seva venda. Un canvi notable en el volum de la mescla, com passa de 2012 a 

2014, provoca que augmenti el consum dièsel així com de les emissions de CO2 associades, ja 

que les emissions de CO2 del biodièsel es consideren nul·les. 

En els resultats també s’hi inclou el consum generat per la xarxa viària. Consultar els resultats 

del ferrocarril implica tenir en compte que l’anàlisi que se’n fa és diferent, ja que és una xarxa 

diferent a la carretera, així com les seves característiques. Els seus resultats de consum i de les 

emissions per mobilitat són notòriament diferents, ja que no té les mateixes propietats ni 

transporta els mateixos volums de passatgers o mercaderies. 

Per últim, cal tenir present que el consum d’electricitat genera emissions de CO2 en origen, ja 

sigui vehicle rodat o ferrocarril. El seu consum no genera CO2 directament, però la fabricació 

d’energia n’ha generat en una primera etapa.  
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6.1 Per tipus de combustible 

6.1.1 Consum d’energia 

El dièsel és el combustible més consumit el 2014, 

igual que en els anys anteriors. Tot i la tendència a 

disminuir globalment, de 2012 a 2014 s’observa un 

augment perquè el % de biodièsel barrejat en la venda 

passa d’un 10% a un 4% en 2 anys. També explica 

part de la baixada de consum de biodièsel i la 

supressió de biodièsel B30 com a combustible d’una 

part de la flota de busos de TMB. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel 

període 2008-2014 i les variacions anuals de cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Gasolina 594.519 536.012 -5,05% 395.940 -14,05% 374.032 -2,81% -7,43% 

Dièsel 1.357.574 1.257.848 -3,74% 1.209.228 -1,95% 1.258.244 2,01% -1,26% 

GLP 545 889 27,71% 408 -32,25% 345 -8,04% -7,34% 

Gas Natural 9.787 19.827 42,33% 10.914 -25,80% 10.920 0,03% 1,84% 

Electricitat 65.257 67.704 1,86% 66.443 -0,94% 59.199 -5,61% -1,61% 

Biodièsel 29.805 67.563 50,56% 118.532 32,45% 48.287 -36,17% 8,37% 

TOTAL 2.057.487 1.949.841 -2,65% 1.801.465 -3,88% 1.751.026 -1,41% -2,65% 

Taula 6.1. Consum energètic [tep/any] per tipus de combustible (2008-2014). 

 

Figura 6.2. Evolució del consum energètic per tipus de combustible.  
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Figura 6.1. Consum d’energia per tipus de 
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6.1.2 Emissions de CO2 

Les emissions de CO2  estan molt relacionades amb el 

consum d’energia, com s’observa a la Figura 6.1 i la 

Figura 6.3.  

En la següent taula i gràfica es mostra l’evolució pel 

període 2008-2014, i les variacions anuals de cada 

període. S’observa com al 2010 van disminuir el 

nombre total d’emissions de CO2, igual que al 2012, 

en canvi aquest últim any 2014 han augmentat un 

0,30%.   

 

2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Gasolina 1.768.745 1.594.682 -5,05% 1.177.955 -14,05% 1.112.777 -2,81% -7,43% 

Dièsel 4.113.256 3.810.772 -3,75% 3.662.904 -1,96% 3.814.418 2,05% -1,25% 

GLP 1.481 2.415 27,71% 1.109 -32,25% 938 -8,04% -7,34% 

Gas Natural 23.838 48.291 42,33% 27.490 -24,55% 27.845 0,64% 2,62% 

Electricitat 290.144 159.300 -25,90% 228.138 19,67% 180.370 -11,08% -7,62% 

Biodièsel -10.906 -16.409 22,66% 8.316 0,00% 0 -100,00% -100,00% 

TOTAL 6.186.559 5.599.052 -4,87% 5.105.911 -4,51% 5.136.348 0,30% -3,05% 

Taula 6.2. Emissions de CO2 [tones de CO2/any] per tipus de combustible (2008-2014). 

 

Figura 6.4. Evolució de les emissions de CO2 per tipus de combustible.  
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Figura 6.3. Emissions de CO2 per tipus de 

combustible (2014) 
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6.1.3 Consum d’energia per mobilitat 

La tendència general és de millora de l’eficiència dels vehicles, que s’evidencia en la Taula 6.3. 

Indicador consum energètic/mobilitat [tep/Mil veh·km] per tipus de combustible (2008-2014)., 

També hi destaca un combustible amb valors per sobre de la resta: el Gas Natural. Podria 

indicar que no presenta millores respecte dièsel i gasolina. La realitat és que principalment els 

vehicles a GN són mercaderies pesants (509 veh, 41%) i autobusos (396 veh, 32%); per la resta 

de combustibles, la distribució és diferent, amb una major presència de lleugers i el perfil de 

consum promig és inferior. Els turismes (66 veh, 5%) i les mercaderies lleugeres (271 veh, 22%) 

tenen poc pes en el total de vehicles de GN. Observant els valors de la Taula 6.7. Indicador 

consum energètic/mobilitat [tep/Mil veh·km] per tipologia de vehicle (2008-2014)., les tipologies 

de vehicles que més consumeixen són aquelles que tenen més vehicles a GN. Això té un efecte 

directe en les emissions, que seran més altes que un parc de vehicles que tingui una distribució 

similar a la del dièsel.  

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Gasolina 0,062 0,061 -0,62% 0,057 -3,17% 0,055 -1,39% -1,73% 

Dièsel 0,080 0,078 -1,34% 0,075 -1,88% 0,075 -0,53% -1,25% 

GLP 0,062 0,061 -0,12% 0,049 -10,59% 0,059 9,28% -0,81% 

Gas Natural 0,529 0,556 2,61% 0,445 -10,61% 0,435 -1,05% -3,18% 

Electricitat 0,241 0,240 -0,30% 0,234 -1,21% 0,209 -5,56% -2,38% 

Biodièsel 0,085 0,080 -2,93% 0,077 -2,41% 0,075 -1,38% -2,24% 

TOTAL 0,076 0,075 -0,57% 0,072 -1,58% 0,071 -0,87% -1,01% 

Taula 6.3. Indicador consum energètic/mobilitat [tep/Mil veh·km] per tipus de combustible (2008-2014). 

 

Figura 6.5. Evolució de l’indicador consum energètic/mobilitat per tipus de combustible.  
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6.1.4 Emissions de CO2 per mobilitat 

A nivell global, s’observa una tendència a la reducció de les emissions de gasos d’efecte 

hivernacle per quilòmetre recorregut pels diferents tipus de combustible. Els valors que 

presenten més variabilitat són els vehicles elèctrics. Com s’explica en la introducció d’aquest 

apartat, les seves emissions de CO2 estan relacionades amb la producció d’energia en origen. 

La relació entre consum i CO2 ve determinada anualment per la composició del mix energètic i 

el volum d’energia generat per cada tipus de tecnologia. Aquest mix aporta uns valors de 

gCO2/kWh produït que ens permeten calcular les emissions. Els valors negatius del biodièsel 

s’expliquen perquè en edicions anteriors, el biodièsel s’expressava com la variació que produïa 

respecte el mateix volum de dièsel/CO2. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Gasolina 183,14 180,86 -0,62% 169,57 -3,17% 164,91 -1,39% -1,73% 

Dièsel 243,65 237,15 -1,34% 228,28 -1,89% 226,03 -0,49% -1,24% 

GLP 167,34 166,93 -0,12% 133,46 -10,59% 159,36 9,28% -0,81% 

Gas Natural 1.287,39 1.355,45 2,61% 1.119,89 -9,10% 1.110,06 -0,44% -2,44% 

Electricitat 1.071,83 563,78 -27,47% 802,95 19,34% 635,53 -11,03% -8,34% 

Biodièsel -31,24 -19,54 -20,92% 5,37 0,00% 0,00 -100,00% -100,00% 

TOTAL 227,55 214,86 -2,83% 205,41 -2,22% 208,91 0,85% -1,41% 

Taula 6.4. Indicador emissions de CO2/mobilitat [g CO2/Mil veh·km] per tipus de combustible (2008-2014). 

 

 

Figura 6.6. Evolució de l’indicador emissions CO2/mobilitat per tipus de combustible. 

  

-200,00

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

g
C

O
2
/v

e
h

-k
m Gasolina

Dièsel

GLP

Gas Natural

Electricitat

Biodièsel



 

 

 

Seguiment de l’evolució de la mobilitat i les emissions de GEH i contaminants RMB 2014  69 

 

6.2 Per tipologia de vehicle 

6.2.1 Consum d’energia 

El consum d’energia depèn del parc de vehicles, de la 

mobilitat i de l’eficiència. Els turismes són 

responsables de la major part del consum ja que tenen 

el parc de vehicles més gran i generen el 64% de la 

mobilitat de l’RMB. El cas oposat són els vehicles de 

dues rodes, que tot i tenir un 22% del parc de vehicles, 

només generen un 6% de la mobilitat i un 2,4% del 

consum d’energia. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Carretera 1.990.129 1.880.782 -2,79% 1.733.755 -3,99% 1.690.535 -1,25% -2,68% 

Turismes 1.024.334 981.145 -2,13% 911.841 -3,60% 885.942 -1,43% -2,39% 

Mercaderies lleugeres 523.250 499.752 -2,27% 454.602 -4,62% 442.455 -1,35% -2,76% 

Motocicletes i ciclomotors 44.008 43.109 -1,03% 43.977 1,00% 42.090 -2,17% -0,74% 

Mercaderies pesants 310.392 266.961 -7,26% 236.799 -5,82% 230.958 -1,24% -4,81% 

Autobusos/Autocars 88.146 89.814 0,94% 86.536 -1,84% 89.090 1,46% 0,18% 

Ferrocarril 67.357 69.059 1,26% 67.710 -0,98% 60.492 -5,48% -1,78% 

TOTAL 2.057.487 1.949.841 -2,65% 1.801.465 -3,88% 1.751.026 -1,41% -2,65% 

Taula 6.5. Consum energètic [tep/any] per tipologia de vehicle (2008-2014). 

 

Figura 6.8. Evolució del consum energètic per tipologia de vehicle.  
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Figura 6.7. Consum d’energia per tipologia de 

vehicle (2014) 

51%

25%

2%
13%

5% 4%
Turismes

Mercaderies lleugeres

Motocicletes i
ciclomotors
Mercaderies pesants

Autobusos/Autocars

Mode ferroviari



 

 

 

Seguiment de l’evolució de la mobilitat i les emissions de GEH i contaminants RMB 2014  70 

 

6.2.2 Emissions de CO2 

Per 2014, hi ha uns repartiments percentuals iguals 

que pel consum d’energia per cada tipus de vehicle. 

En funció del tipus de combustible dominant en cada 

categoria del parc, poden variar lleugerament els 

valors dels %. El lleuger augment general en les 

emissions entre 2012 i 2014, tot i haver-hi una 

disminució en el consum, és degut als canvis de 

proporció de biodièsel en les vendes de dièsel, que 

generen un augment d’emissions de CO2 en aquelles categories formades principalment per 

vehicles dièsel. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Carretera 5.889.962 5.435.518 -3,94% 4.873.902 -5,31% 4.952.001 0,80% -2,85% 

Turismes 3.027.526 2.848.810 -3,00% 2.591.434 -4,62% 2.603.715 0,24% -2,48% 

Mercaderies lleugeres 1.553.522 1.439.499 -3,74% 1.261.910 -6,37% 1.293.261 1,23% -3,01% 

Motocicletes i ciclomotors 130.930 128.251 -1,03% 130.839 1,00% 125.223 -2,17% -0,74% 

Mercaderies pesants 922.392 766.821 -8,82% 654.805 -7,59% 673.455 1,41% -5,11% 

Autobusos/Autocars 255.592 252.137 -0,68% 234.914 -3,48% 256.347 4,46% 0,05% 

Ferrocarril 296.597 163.534 -25,75% 232.009 19,11% 184.347 -10,86% -7,62% 

TOTAL 6.186.559 5.599.052 -4,87% 5.105.911 -4,51% 5.136.348 0,30% -3,05% 

Taula 6.6. Emissions de CO2 [tones de CO2/any] per tipologia de vehicle (2008-2014). 

 

Figura 6.10. Evolució de les emissions de CO2 per tipologia de vehicle.  
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Figura 6.9. Emissions de CO2 per tipologia de 

vehicle (2014) 
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6.2.3 Consum d’energia per mobilitat 

Pel transport per carretera, les millores d’eficiència dels motors dels vehicles provoquen una 

disminució del consum per mobilitat en totes les categories al llarg dels últims anys. També 

s’observa una disminució amb el temps del consum/mobilitat pel ferrocarril, resultat de millores 

en l’eficiència del transport ferroviari. 

El consum d’energia per mobilitat en les diferents categories del parc de vehicles per carretera e 

donat, de forma general, per la càrrega que ha de transportar cada un d’ells. Els vehicles de 

dues rodes, que transporten menys càrrega (independentment del tipus de càrrega), tenen els 

consums per km recorregut més baixos, mentre que les mercaderies pesants i els autobusos 

són els que presenten valors més elevats. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Carretera 0,074 0,073 -0,68% 0,070 -1,66% 0,069 -0,71% -1,02% 

Turisme 0,060 0,059 -0,46% 0,057 -1,65% 0,056 -0,90% -1,01% 

Mercaderies lleugeres 0,085 0,085 -0,07% 0,084 -0,78% 0,083 -0,62% -0,49% 

Motocicletes 0,029 0,029 -0,05% 0,029 -0,05% 0,028 -2,08% -0,73% 

Mercaderies pesants 0,171 0,173 0,48% 0,168 -1,41% 0,167 -0,32% -0,42% 

Autobusos/Autocars 0,341 0,339 -0,35% 0,329 -1,50% 0,327 -0,23% -0,69% 

Ferrocarril 0,242 0,246 0,97% 0,240 -1,26% 0,216 -5,21% -1,86% 

TOTAL 0,076 0,075 -0,57% 0,072 -1,58% 0,071 -0,87% -1,01% 

Taula 6.7. Indicador consum energètic/mobilitat [tep/Mil veh·km] per tipologia de vehicle (2008-2014). 

 

 

Figura 6.11. Evolució de l’indicador consum energètic/mobilitat per tipologia de vehicle.  
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6.2.4 Emissions de CO2 per mobilitat 

Les emissions de CO2 del ferrocarril estan relacionades amb les emissions del mix energètic. La 

major part de la mobilitat generada pel ferrocarril és a través de l’electricitat, amb la qual cosa el 

CO2 emès dependrà del mix energètic de l’any en qüestió. 

D’altra banda, per la carretera es produeixen increments de 2012 a 2014 per totes les tipologies 

excepte per vehicles de dues rodes. Són categories formades majoritàriament per vehicles 

dièsel, i per tant els afecta la disminució del volum de biodièsel en les vendes de dièsel de 2014 

respecte 2012. Genera major volum d’emissions per km recorregut, però no és degut a una 

pèrdua d’eficiència sinó a una redistribució de la relació biodièsel-dièsel. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Carretera 218,89 210,85 -1,85% 198,33 -3,02% 203,73 1,35% -1,19% 

Turisme 176,17 171,47 -1,34% 162,34 -2,70% 164,86 0,77% -1,10% 

Mercaderies lleugeres 252,49 244,61 -1,57% 232,05 -2,60% 241,31 1,97% -0,75% 

Motocicletes 87,47 87,38 -0,05% 87,30 -0,05% 83,70 -2,08% -0,73% 

Mercaderies pesants 508,04 495,75 -1,22% 463,93 -3,26% 486,13 2,36% -0,73% 

Autobusos/Autocars 988,83 950,71 -1,95% 891,98 -3,14% 941,04 2,71% -0,82% 

Ferrocarril 1.064,51 583,62 -25,96% 823,42 18,78% 658,05 -10,60% -7,70% 

TOTAL 227,55 214,86 -2,83% 205,41 -2,22% 208,91 0,85% -1,41% 

Taula 6.8. Indicador emissions de CO2/mobilitat [g CO2/Mil veh·km] per tipologia de vehicle (2008-2014). 

 

 

 

 

Figura 6.12. Evolució de l’indicador emissions CO2/mobilitat per tipologia de vehicle.  
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6.3 Per transport de passatgers i mercaderies 

6.3.1 Consum d’energia 

El transport de mercaderies és responsable de major 

consum que el transport de mercaderies perquè 

involucra un parc de vehicles 8 vegades més gran i un 

volum de mobilitat 10 vegades més alt. Per aquesta 

raó, els passatgers són responsables del 61% del 

consum pel 2014. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel 

període 2008-2014 i les variacions anuals de cada 

període: 

 2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Transport de passatgers 1.218.530 1.179.282 -1,62% 1.106.643 -3,13% 1.074.001 -1,49% -2,08% 

Transport de mercaderies 838.957 770.559 -4,16% 694.821 -5,04% 677.026 -1,29% -3,51% 

TOTAL 2.057.487 1.949.841 -2,65% 1.801.465 -3,88% 1.751.026 -1,41% -2,65% 

Taula 6.9. Consum energètic [tep/any] per objecte de transport (2008-2014). 

 

 

Figura 6.14. Evolució del consum energètic per objecte de transport. 
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Figura 6.13. Consum d’energia per objecte de 

transport (2014) 

61%

39%
Transport de
passatgers

Transport de
mercaderies



 

 

 

Seguiment de l’evolució de la mobilitat i les emissions de GEH i contaminants RMB 2014  74 

 

6.3.2 Emissions de CO2 

Com s’ha anat veient per les diferents classificacions 

del parc de vehicles, hi ha una estreta relació entre 

CO2 i consum de combustible, que adopta diferents 

valors depenent únicament del tipus de combustible. 

Així, depenent de la composició del parc de vehicles 

en cada separació segons tipologia de vehicle, objecte 

de transport o xarxa, la relació que s’establirà entre 

consum i emissions serà diferent. En el cas de 

transport de passatgers, la relació que s’estableix genera un volum d’emissions que en valors 

relatius és inferior. Per mercaderies, es dóna una situació oposada. 

A diferència del consum de combustible, que s’observa un decrement del consum per transport 

de mercaderies en el període 2012-2014, pel que fa a l’emissió de CO2, el volum d’emissions es 

veu incrementat. La raó és el nou repartiment de biodièsel en el dièsel, ja que les mercaderies 

acostumen a desplaçar-se mitjançant dièsel. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 

2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Transport de passatgers 3.696.847 3.385.408 -4,30% 3.181.450 -3,06% 3.161.873 -0,31% -2,57% 

Transport de mercaderies 2.489.712 2.213.644 -5,71% 1.924.461 -6,76% 1.974.474 1,29% -3,79% 

TOTAL 6.186.559 5.599.052 -4,87% 5.105.911 -4,51% 5.136.348 0,30% -3,05% 

Taula 6.10. Emissions de CO2 [tones de CO2/any] per objecte de transport (2008-2014). 

 

 

Figura 6.16. Evolució de les emissions de CO2 per objecte de transport.  
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Figura 6.15. Emissions de CO2 per objecte de 

transport (2014) 
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6.3.3 Consum d’energia per mobilitat 

El consum de passatgers, tot i ser superior com es veu a l’apartat 6.3.1, també és responsable 

d’un volum superior de mobilitat. Per aquesta raó, els valors de la Taula 6.11 són inferiors que 

els de mercaderies, és a dir, més eficients. La composició del transport de passatgers, format 

per turismes, motocicletes, ciclomotors i autobusos en el trànsit per carretera, són tipologies de 

vehicle que generalment consumeixen menys, a excepció dels autobusos. 

Addicionalment, el transport de passatgers ha augmentat la seva eficiència de forma 

lleugerament superior a les mercaderies, tot i que es pot afirmar que han millorat la seva 

eficiència de forma paral·lela. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Transport de passatgers 0,064 0,063 -0,10% 0,062 -1,48% 0,060 -1,03% -0,87% 

Transport de mercaderies 0,105 0,103 -0,71% 0,101 -1,08% 0,100 -0,54% -0,78% 

TOTAL 0,076 0,075 -0,57% 0,072 -1,58% 0,071 -0,87% -1,01% 

Taula 6.11. Indicador consum energètic/mobilitat [tep/Mil veh·km] per objecte de transport (2008-2014). 

 

 

 

Figura 6.17. Evolució de l’indicador consum energètic/mobilitat per objecte de transport. 
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6.3.4 Emissions de CO2 per mobilitat 

Com succeïa en l’apartat anterior, el transport de passatgers presenta valors d’emissions més 

baixos que els de mercaderies. L’increment en el període 2012-2014 que experimenta el 

transport de mercaderies està causat una altra vegada pels canvis en el biodièsel. AL ser 

bàsicament vehicles amb dièsel, les modificacions en les dades obtingudes pel biodièsel 

generen un augment del consum de dièsel tot i tenir la mateixa mobilitat assignada al parc de 

vehicles, generant emissions que abans no s’emetien (perquè era una part formada per 

biodièsel, que es considera que no emet CO2 a l’atmosfera). 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Transport de passatgers 192,79 182,06 -2,82% 176,95 -1,41% 177,51 0,16% -1,37% 

Transport de mercaderies 310,76 296,60 -2,31% 279,83 -2,87% 291,47 2,06% -1,06% 

TOTAL 227,55 214,86 -2,83% 205,41 -2,22% 208,91 0,85% -1,41% 

Taula 6.12. Indicador emissions de CO2/mobilitat [g CO2/Mil veh·km] per objecte de transport (2008-2014). 

 

 

Figura 6.18. Evolució de l’indicador emissions CO2/mobilitat per objecte de transport. 
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6.4 Per tipus de xarxa 

6.4.1 Consum d’energia 

El màxim consum de combustible es produeix en el 

teixit urbà, seguit de prop pel consum generat en teixit 

interurbà de 4 o més carrils. Es produeix un consum 

superior en vies interurbanes de major capacitat que 

no en les de menor capacitat. Així mateix, el consum 

del ferrocarril comparat amb el de carretera és molt 

reduït, a banda d’haver anat disminuint al llarg dels 

anys, igual que ho ha fet la xarxa viària però amb 

valors absoluts de mobilitat notablement distants. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 

2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Xarxa viària 1.990.129 1.880.782 -2,79% 1.733.755 -3,99% 1.751.026 -1,25% -2,68% 

Xarxa Urbana 880.963 849.140 -1,82% 781.204 -4,08% 760.655 -1,32% -2,42% 

X. Interurbana < 4 carrils 271.408 273.817 0,44% 253.686 -3,75% 246.387 -1,45% -1,60% 

X. Interurbana > 4 carrils 837.758 757.826 -4,89% 698.865 -3,97% 683.493 -1,11% -3,34% 

Xarxa Ferroviària 67.357 69.059 1,26% 67.710 -0,98% 60.492 -5,48% -1,78% 

TOTAL 2.057.487 1.949.841 -2,65% 1.801.465 -3,88% 1.751.026 -1,41% -2,65% 

Taula 6.13. Consum energètic [tep/any] per tipus de xarxa (2008-2014). 

 

Figura 6.20. Evolució del consum energètic per tipus de xarxa.  
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Figura 6.19. Consum d’energia per tipus de 
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6.4.2 Emissions de CO2 

Es mantenen els mateixos percentatges de 

repartiment que pel combustible. Si el parc de vehicles 

és el mateix pels 3 tipus de xarxes viàries, i el 

repartiment de la mobilitat en tipologies de vehicles i 

combustible en cada una d’elles és similar el que 

passa és que en les 3 xarxes hi haurà la mateixa 

composició. Així, les emissions i consum en 

cadascuna d’elles només acabarà depenent de la 

mobilitat assignada a cada xarxa. D’altra banda, la xarxa ferroviària és responsable tan sols 

d’un 4% del total de les emissions. Com tenim el mateix repartiment que pel consum de 

combustible, les xarxes on es generen més gasos d’efecte hivernacle són la xarxa urbana i la 

interurbana de 4 o més carrils. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 

2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Xarxa viària 5.889.962 5.435.518 -3,94% 4.873.902 -5,31% 4.952.001 0,80% -2,85% 

Xarxa Urbana 2.603.816 2.449.238 -3,01% 2.197.630 -5,28% 2.228.555 0,70% -2,56% 

X. Interurbana < 4 carrils 803.949 793.109 -0,68% 713.943 -5,12% 722.292 0,58% -1,77% 

X. Interurbana > 4 carrils 2.482.198 2.193.171 -6,00% 1.962.329 -5,41% 2.001.154 0,98% -3,53% 

Xarxa Ferroviària 296.597 163.534 -25,75% 232.009 19,11% 184.347 -10,86% -7,62% 

TOTAL 6.186.559 5.599.052 -4,87% 5.105.911 -4,51% 5.136.348 0,30% -3,05% 

Taula 6.14. Emissions de CO2 [tones de CO2/any] per tipus de xarxa (2008-2014). 

 

Figura 6.22. Evolució de les emissions de CO2 per tipus de xarxa.  
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6.4.3 Consum d’energia per mobilitat 

Avaluant el consum de combustible per mobilitat al llarg dels anys, observem com les millores 

en l’eficiència dels vehicles es fan evidents. En totes les xarxes hi ha menys consum per 

quilòmetre recorregut que al 2008, i la seva evolució ha provocat una reducció de les emissions 

de forma progressiva en aquest període. Per les xarxes amb velocitats de circulació més 

elevades i més capacitat, la millora en l’eficiència és evident i és lleugerament superior que en 

la xarxa interurbanes de capacitat inferior. 

La xarxa ferroviària també ha experimentat millores en el rendiment del seus vehicles, ja que el 

consum de combustible per quilòmetre recorregut també ha disminuït en el període d’estudi. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Xarxa viària 0,074 0,073 -0,68% 0,071 -1,66% 0,070 -0,71% -1,02% 

Xarxa Urbana 0,082 0,081 -0,45% 0,078 -2,08% 0,077 -0,70% -1,08% 

X. Interurbana < 4 carrils 0,063 0,065 1,53% 0,062 -1,88% 0,061 -1,34% -0,57% 

X. Interurbana > 4 carrils 0,071 0,068 -1,75% 0,067 -1,16% 0,066 -0,47% -1,13% 

Xarxa Ferroviària 0,242 0,246 0,97% 0,240 -1,26% 0,216 -5,21% -1,86% 

TOTAL 0,076 0,075 -0,57% 0,072 -1,58% 0,071 -0,87% -1,01% 

Taula 6.15. Indicador consum energètic/mobilitat [tep/Mil veh·km] per tipus de xarxa (2008-2014). 

 

 

Figura 6.23. Evolució de l’indicador consum energètic/mobilitat per tipus de xarxa. 
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6.4.4 Emissions de CO2 per mobilitat 

La xarxa ferroviària és la que presenta més variabilitat i canvis en cada període de dos anys. 

Així, els canvis en el rendiment són més marcats que per la xarxa viària. La raó és el fort lligam 

amb el mix elèctric de generació d’energia, i del repartiment de fonts d’energia i de la 

contaminació generada en la producció. 

La pèrdua d’eficiència i baixada de rendiment de 2012 a 2014 es deu, altra vegada, a la nova 

composició del dièsel i el biodièsel. Això no evita indicar que, en cas d’haver-se mantingut el 

mateix repartiment que el 2012, la seva eficiència hauria millorat. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 

2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Xarxa viària 218,89 210,85 -1,85% 198,33 -3,02% 203,73 1,35% -1,19% 

Xarxa Urbana 241,62 233,67 -1,66% 218,51 -3,30% 224,39 1,34% -1,23% 

X. Interurbana < 4 carrils 186,44 187,95 0,40% 175,80 -3,28% 178,27 0,70% -0,74% 

X. Interurbana > 4 carrils 210,00 197,99 -2,90% 187,67 -2,64% 193,85 1,63% -1,33% 

Xarxa Ferroviària 1.064,51 583,62 -25,96% 823,42 18,78% 658,05 -10,60% -7,70% 

TOTAL 227,55 214,86 -2,83% 205,41 -2,22% 208,91 0,85% -1,41% 

Taula 6.16. Indicador emissions de CO2/mobilitat [g CO2/Mil veh·km] per tipus de xarxa (2008-2014). 

 

 

Figura 6.24. Evolució de l’indicador emissions CO2/mobilitat per tipus de xarxa. 
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7 PRINCIPALS CONTAMINANTS: NOX, PM10 I CO 

Un cop estudiat el consum d’energia derivat del transport i les emissions de GEH derivades 

d’aquest consum, es procedeix a seleccionar altres contaminants destacats en la mobilitat per 

carretera i ferrocarril. Els contaminants seleccionats són l’NOx (i NO2), PM10 i CO. 

En l’estudi d’NOx s’ha inclòs l’estudi de les emissions d’NO2. És el component de les NOx que 

genera més problemes de salut. Les seves emissions provenen principalment de la combustió 

del dièsel. 

Les emissions de PM es generen per causes variades, ja siguin fruit de la combustió del motor o 

bé produïdes per la circulació dels vehicles: partícules procedents dels frens, pneumàtics i 

paviment. En el cas del ferrocarril, les emissions de PM són resultat de les emissions generades 

en origen, mentre que pel trànsit rodat són conseqüència de la circulació i la combustió.  

En l’informe s’inclouen els resultats de PM10, que són totes aquelles partícules inferiors a 10 

micròmetres de diàmetre. Hi ha un segment, format per partícules fines que agrupen totes 

aquelles amb un diàmetre inferior als 2,5 micròmetres (PM2,5). Tot i que aquest segment té 

efectes diferents per l’organisme de les persones, es tracta conjuntament amb les PM10 perquè 

inclou totes aquelles partícules que tenen efectes negatius per la salut de les persones. 

Val a dir que per aquesta nova edició s’han realitzat modificacions en els factors d’emissions de 

PM10 i PM2,5, per tal d’actualitzar-los i millorar l’obtenció de resultats. Les millores tenen efectes 

en els resultats de gràfics i taules que es mostren en aquest apartat.  

Les emissions de CO s’associen principalment a la combustió dels vehicles de gasolina. 

Especialment per aquells vehicles més antics, on les emissions són superiors. 

La xarxa ferroviària té un tractament particular en el càlcul d’emissions de contaminants. Igual 

que s’ha fet en edicions anteriors, l’NO2 no inclou el mode ferroviari. D’altra banda, tot i que en 

les emissions de CO el ferrocarril si que es tingui en compte, les seves emissions són sempre 

nul·les. Pel cas de les emissions de PM, els resultats mostren les que es generen en origen. 

Actualment s’estan desenvolupant metodologies a través d’institucions reguladores del 

ferrocarril per provar de determinar els factor d’emissions d’aquests contaminants derivats de la 

seva circulació, amb la idea d’afegir-ho a les emissions en origen per ser més realistes. 
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7.1 Per tipus de combustible 

7.1.1 Emissions d’NOx 

L’NOx està relacionat sobretot amb la combustió dels 

motors dièsel. El 2014, un 86% de les emissions han 

estat generades per aquest combustible. En segon 

lloc, hi ha la gasolina, que és la responsable del 10% 

de les emissions d’NOx. No es pot descartar la 

gasolina com a emissor important ja que té un parc de 

vehicles superior al dièsel i és el segon combustible a 

nivell d’emissions d’NOx. En general l’NOx, malgrat ser 

un contaminant molt problemàtic, s’observa una tendència decreixent. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Gasolina 4.795 3.804 -10,93% 2.486 -19,15% 2.278 -4,29% -11,67% 

Dièsel 23.852 20.799 -6,62% 19.118 -4,13% 18.857 -0,69% -3,84% 

GLP 0 1 27,71% 0 -35,86% 0 -6,98% -8,67% 

Gas Natural 40 59 20,95% 54 -4,57% 54 0,15% 4,95% 

Electricitat 273 277 0,87% 145 -27,73% 113 -11,74% -13,67% 

Biodièsel 558 1.165 44,45% 1.935 28,91% 733 -38,45% 4,65% 

TOTAL 29.518 26.105 -5,96% 23.739 -4,64% 22.035 -3,66% -4,76% 

Taula 7.1. Emissions d’NOx [tones d’NOx/any] per tipus de combustible (2008-2014). 

 

Figura 7.2. Evolució de les emissions d’NOx per tipus de combustible.  
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Figura 7.1.  Emissions d’NOx per tipus de 

combustible (2014) 
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7.1.2 Emissions d’NOx per mobilitat  

Tots els combustibles tendeixen a anar reduint les emissions d’NOx. Destaca el dièsel com a 

principal responsable de les emissions d’NOx, i s’observa com la gasolina està en valors 

d’emissions/mobilitat lluny del dièsel. Tot i que la tendència de tots els combustibles sigui cap a 

la reducció d’emissions, entre 2010 i 2012 es produeix un notable increment de les emissions 

d’NOx del Gas Natural. Això té dues causes: millores metodològiques aplicades per 2012 i 2014 

i el parc de vehicles de 2012 respecte 2010, que tan sols incrementa el segment d’autobusos. Al 

ser els que més contaminen, afavoreix a que els valors mitjans d’emissions incrementin. Tot i 

això, en línies generals s’observa la millora d’eficiència del GN amb els anys. 

Per últim, destaquen per baixes les emissions de GLP i electricitat (emissions en origen). 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Gasolina 0,50 0,43 -6,78% 0,36 -8,91% 0,34 -2,89% -6,23% 

Dièsel 1,41 1,29 -4,28% 1,19 -4,06% 1,12 -3,16% -3,83% 

GLP 0,05 0,05 -0,12% 0,04 -15,35% 0,04 10,53% -2,24% 

Gas Natural 2,18 1,66 -12,80% 2,19 14,97% 2,15 -0,93% -0,23% 

Electricitat 1,01 0,98 -1,27% 0,51 -27,93% 0,40 -11,69% -14,35% 

Biodièsel 1,60 1,39 -6,87% 1,25 -5,02% 1,13 -4,90% -5,60% 

TOTAL 1,09 1,00 -3,94% 0,96 -2,36% 0,90 -3,13% -3,15% 

Taula 7.2. Indicador emissions d’NOx/mobilitat [g NOx/Mil veh·km] per tipus de combustible (2008-2014). 

 

 

Figura 7.3. Evolució de l’indicador emissions NOx/mobilitat per tipus de combustible.  
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7.1.3 Emissions d’NO2 

L’NO2 també és resultat de la combustió dels dièsel, al 

ser una fracció de les emissions de l’NOx. Per 2014, el 

98% de les emissions provenen del dièsel i del 

biodièsel. Avaluant-los de forma conjunta, les 

emissions van créixer de 2008 a 2010, però des de 

2010 fins 2014 hi ha hagut una reducció en les 

emissions de NO2 produïdes pel dièsel i el biodièsel. 

Al ser un producte del consum de dièsel, l’increment 

del 2% en el consum experimentat el 2014 es veu reflectit en un increment del 2% en les 

emissions d’NO2 del dièsel. Les emissions de gasolina i GN són molt inferiors a les dièsel. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Gasolina 186 147 -11,16% 96 -19,27% 87 -4,63% -11,89% 

Dièsel 4.885 4.813 -0,73% 4.507 -3,24% 4.693 2,04% -0,66% 

GLP 0 0 27,71% 0 -35,86% 0 -6,98% -8,67% 

Gas Natural 2 3 20,95% 3 -4,57% 3 0,15% 4,95% 

Electricitat 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Biodièsel 109 261 55,11% 448 30,98% 182 -36,22% 9,02% 

TOTAL 5.182 5.225 0,41% 5.054 -1,65% 4.965 -0,88% -0,71% 

Taula 7.3. Emissions d’NO2 [tones d’NO2/any] per tipus de combustible (2008-2014). 

 

Figura 7.5. Evolució de les emissions d’NO2 per tipus de combustible. 
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Figura 7.4.  Emissions d’NO2 per tipus de 

combustible (2014) 
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7.1.4 Emissions de PM10 

Hi ha una baixada constant en les emissions de PM. 

El biodièsel és l´únic combustible que presenta 

pujades en el període 2010-2012, ja que està 

directament relacionat amb el volum de biodièsel dins 

de dièsel que es determini per cada any. 

Es produeix un descens destacat de l’electricitat, 

impulsat per les modificacions i actualització de les 

dades en el ferrocarril pels resultats de 2012 i 2014. 

Tot i que en valors absoluts no són grans reduccions, si que té efecte sobre els valors 

d’emissions per mobilitat tal com es mostra a la Taula 7.5. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Gasolina 280 247 -5,97% 217 -6,21% 202 -3,59% -5,27% 

Dièsel 1.643 1.437 -6,50% 1.396 -1,43% 1.319 -2,81% -3,60% 

GLP 0 0 27,89% 0 -33,17% 0 -1,48% -5,57% 

Gas Natural 2 4 39,55% 3 -3,17% 3 0,25% 10,65% 

Electricitat 57 58 0,97% 19 -43,15% 17 -5,31% -18,39% 

Biodièsel 32 69 45,43% 119 31,54% 46 -38,03% 5,84% 

TOTAL 2.014 1.814 -5,09% 1.754 -1,67% 1.586 -4,90% -3,90% 

Taula 7.4. Emissions de PM10 [tones de PM10/any] per tipus de combustible (2008-2014). 

 

Figura 7.7. Evolució de les emissions de PM10 per tipus de combustible. 
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Figura 7.6.  Emissions de PM10 per tipus de 

combustible (2014) 
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7.1.5 Emissions de PM10 per mobilitat  

En referència a les partícules materials, s’han realitzat diverses modificacions per millorar-ne la 

metodologia. En alguns tipus de combustible això pot implicar augments fruit d’aquests canvis i 

no d’un increment en les emissions. És el cas de la gasolina i del Gas Natural de 2010 a 2012, 

ja que 2012 i 2014 han utilitzat la mateixa metodologia. En general, s’observa una tendència 

clara cap a la reducció de partícules emeses. 

El principal combustible responsable de les emissions de PM és el dièsel, per davant d’altres 

com el GLP o la gasolina, si es comparen vehicles amb les mateixes característiques (potència, 

càrrega màxima, etc.).  

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Gasolina 0,029 0,028 -1,59% 0,031 5,66% 0,030 -2,19% 0,57% 

Dièsel 0,097 0,089 -4,16% 0,087 -1,36% 0,078 -5,23% -3,60% 

GLP 0,023 0,023 0,01% 0,018 -11,80% 0,025 17,06% 1,07% 

Gas Natural 0,098 0,099 0,61% 0,135 16,66% 0,133 -0,83% 5,19% 

Electricitat 0,209 0,205 -1,17% 0,066 -43,31% 0,059 -5,26% -19,03% 

Biodièsel 0,093 0,082 -6,24% 0,077 -3,08% 0,070 -4,26% -4,53% 

TOTAL 0,074 0,070 -3,06% 0,071 0,68% 0,064 -4,38% -2,28% 

Taula 7.5. Indicador emissions de PM10/mobilitat [g PM10/Mil veh·km] per tipus de combustible (2008-2014). 

 

 

Figura 7.8. Evolució de l’indicador emissions PM10/mobilitat per tipus de combustible. 
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7.1.6 Emissions de CO 

El principal responsable de l’emissió de CO és la 

gasolina, ja que és un producte de la seva combustió 

en motors. Amb el pas dels anys, s’han anat reduint 

les emissions. El parc de vehicles dièsel ha guanyat 

protagonisme provocant la disminució de vehicles 

gasolina en circulació. Això provoca que hi hagi menys 

mobilitat de gasolina, i per tant les seves emissions 

siguin més baixes, sumades a altres causes que es 

detallen en l’apartat 7.1.7. En la resta de combustibles, és força reduït. Les emissions dièsel es 

deuen al nombrós parc de vehicles. Per últim, l’electricitat no emet CO perquè en la generació 

d’electricitat (mix energètic) no generen emissions. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Gasolina 39.414 32.524 -9,16% 22.232 -17,32% 19.356 -6,69% -11,18% 

Dièsel 6.726 5.793 -7,19% 5.105 -6,12% 4.768 -3,36% -5,57% 

GLP 6 10 27,34% 6 -21,44% 5 -10,97% -3,79% 

Gas Natural 18 34 37,30% 24 -15,87% 25 0,87% 5,23% 

Electricitat 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Biodièsel 138 300 47,27% 479 26,37% 180 -38,78% 4,44% 

TOTAL 46.302 38.661 -8,62% 27.847 -15,13% 24.333 -6,52% -10,17% 

Taula 7.6. Emissions de CO [tones de CO/any] per tipus de combustible (2008-2014). 

 

Figura 7.10. Evolució de les emissions de CO per tipus de combustible.  
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Figura 7.9.  Emissions de CO per tipus de 

combustible (2014) 
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7.1.7 Emissions de CO per mobilitat  

La gasolina és la principal responsable, com s’ha vist anteriorment, tot i millorar el rendiment 

amb el temps. Les noves tecnologies que han anat apareixen han estat més restrictives amb el 

CO, provocant que la renovació del parc hagi portat a la reducció del CO. 

Les millores en el l’indicador d’emissions de CO respecte la mobilitat s’expliquen per dos 

fenòmens: la renovació amb el pas dels anys del parc de vehicles i la disminució de l’adquisició 

de vehicles gasolinaen els últims anys. La renovació del parc permet anar retirant de la 

circulació als vehicles més antics de gasolina. Aquests són els responsables d’un volum 

important de la contaminació del CO, i permet explicar la reducció de les emissions en el 

període d’estudi. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Gasolina 4,081 3,689 -4,93% 3,200 -6,85% 2,868 -5,33% -5,71% 

Dièsel 0,398 0,361 -4,87% 0,318 -6,05% 0,283 -5,77% -5,57% 

GLP 0,670 0,664 -0,41% 0,714 3,68% 0,799 5,79% 2,99% 

Gas Natural 0,979 0,959 -1,01% 0,985 1,35% 0,981 -0,22% 0,04% 

Electricitat 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,00% 

Biodièsel 0,396 0,357 -5,06% 0,310 -6,89% 0,277 -5,42% -5,79% 

Hidrogen 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,00% 

TOTAL 1,703 1,484 -6,67% 1,120 -13,10% 0,990 -6,01% -8,65% 

Taula 7.7. Indicador emissions de CO/mobilitat [g CO/Mil veh·km] per tipus de combustible (2008-2014). 

 

Figura 7.11. Evolució de l’indicador emissions CO/mobilitat per tipus de combustible.  
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7.2 Per tipologia de vehicle 

7.2.1 Emissions d’NOx 

Els turismes són els vehicles que més emeten més 

NOx perquè tenen el parc de vehicles més gran i amb 

major volum de dièsel en valors absoluts. Per totes les 

categories, com més mobilitat s’assigna al dièsel dins 

de cada tipologia, major són les emissions d’NOx. Per 

això, els turismes i les mercaderies s’emporten el 90% 

de les emissions per 2014 mentre que els vehicles de 

2 rodes, quasi tots de gasolina, tan sols emeten l’1% 

de les NOx tot i ser el 22% del parc de vehicles. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Carretera 29.162 25.771 -5,99% 23.542 -4,42% 21.867 -3,62% -4,68% 

Turismes 10.354 9.485 -4,29% 9.111 -1,99% 8.762 -1,94% -2,74% 

Mercaderies lleugeres 7.283 6.714 -3,99% 5.963 -5,76% 5.424 -4,63% -4,79% 

Motocicletes i ciclomotors 268 249 -3,62% 245 -0,89% 308 12,19% 2,33% 

Mercaderies pesants 8.888 7.160 -10,25% 6.248 -6,58% 5.655 -4,86% -7,26% 

Autobusos/Autocars 2.368 2.163 -4,44% 1.975 -4,45% 1.718 -6,73% -5,21% 

Ferrocarril 355 334 -3,09% 197 -23,18% 168 -7,75% -11,77% 

TOTAL 29.518 26.105 -5,96% 23.739 -4,64% 22.035 -3,66% -4,76% 

Taula 7.8. Emissions d’NOx [tones d’NOx/any] per tipologia de vehicle (2008-2014). 

 

Figura 7.13. Evolució de les emissions d’NOx per tipologia de vehicle.  
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Figura 7.12.  Emissions d’NOx per tipologia de 

vehicle (2014) 
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En aquesta edició de l’informe, responent a la voluntat del document en fer èmfasi en els 

contaminants més nocius per Barcelona, s’estima adequat desglossar aquest apartat i afegir 

segmentació per tipologia de vehicle i tipologia de combustible. S’ha considerat oportú 

desglossar els turismes en turismes dièsel, gasolina i altres, i el ferrocarril en persones i 

mercaderies.  

En aquesta edició de l’informe, responent a la voluntat del document en fer èmfasi en els 

contaminants més nocius per Barcelona, s’estima adequat desglossar aquest apartat i afegir 

segmentació per tipologia de vehicle i tipologia de combustible. S’ha considerat oportú 

desglossar els turismes en funció del combustible (dièsel, gasolina i altres), i el ferrocarril en 

persones i mercaderies.  

 
2012 2014 ∆%12-14 

Turismes 9.857 9.331 -5,3% 

Turismes dièsel 7.177 7.300 1,7% 

Turismes gasolina 1.989 1.749 -12,1% 

Altres 691 282 -59,2% 

Ferrocarril 197 168 -14,7% 

Ferrocarril persones 134 101 -24,6% 

Ferrocarril mercaderies 63 67 6,3% 

Taula 7.9. Emissions d’NOx [tones d’NOx/any] per tipologia de vehicle (2012-2014). 
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7.2.2 Emissions d’NOx per mobilitat  

Si es té en compte la mobilitat, s’evidencia que en funció del % de dièsel dins de cada tipologia 

els vehicles emetran més o menys NOx. D’altra banda, hi ha un segon factor que influeix en que 

les emissions siguin més altes: la càrrega transportada i el pes del vehicle. Autobusos i 

mercaderies pesades, que a més funcionen bàsicament amb dièsel, són les que més NOx 

emeten. Comparant mercaderies lleugeres amb pesants, es veu la influència de la càrrega 

transportada combinada amb la composició del parc de cada tipologia: 13,6% de les lleugeres 

és gasolina, mentre que només ho és un 1,5% de les pesants. Els vehicles de dues rodes són 

els que menys emeten per quilòmetre recorregut, perquè al funcionar amb gasolina i alguns 

amb electricitat, els seus valors d’emissió d’NOx són molt inferiors a la resta. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Carretera 1,08 1,00 -3,96% 0,96 -2,11% 0,90 -3,09% -3,06% 

Turismes 0,60 0,57 -2,66% 0,57 -0,01% 0,55 -1,41% -1,37% 

Mercaderies lleugeres 1,18 1,14 -1,83% 1,10 -1,96% 1,01 -3,93% -2,58% 

Motocicletes 0,18 0,17 -2,67% 0,16 -1,92% 0,21 12,29% 2,34% 

Mercaderies pesants 4,90 4,63 -2,76% 4,43 -2,21% 4,08 -3,97% -2,98% 

Autobusos/Autocars 9,16 8,16 -5,66% 7,50 -4,12% 6,31 -8,29% -6,04% 

Ferrocarril 1,28 1,19 -3,37% 0,70 -23,39% 0,60 -7,48% -11,85% 

TOTAL 1,09 1,00 -3,94% 0,96 -2,36% 0,90 -3,13% -3,15% 

Taula 7.10. Indicador emissions d’NOx/mobilitat [g NOx/Mil veh·km] per tipologia de vehicle (2008-2014). 

 

 

Figura 7.14. Evolució de l’indicador emissions NOx/mobilitat per tipologia de vehicle.  
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7.2.3 Emissions d’NO2 

Les emissions d’NO2 depenen de la fracció màssica 

que se li assigni respecte l’NOx. També depèn de la 

tipologia de vehicle i de la seva antiguitat. En turismes 

i mercaderies lleugeres, els valors d’NO2 respecte NOx 

són màxims, especialment per EURO 4 i 5. Aquests 

grups són dels segments més importants del parc de 

vehicles, per tant provoca que l’NO2 el generin 

principalment turismes i mercaderies lleugeres. A 

nivell general, veiem com la reducció de l’NOx global no implica la mateixa reducció en els 

valors de l’NO2. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Carretera 5.182 5.225 0,41% 5.054 -1,65% 4.965 -0,88% -0,71% 

Turismes 2.229 2.437 4,56% 2.446 0,20% 2.429 -0,36% 1,44% 

Mercaderies lleugeres 1.563 1.632 2,19% 1.585 -1,43% 1.596 0,32% 0,35% 

Motocicletes i ciclomotors 9 8 -3,62% 8 2,15% 10 12,19% 3,37% 

Mercaderies pesants 1.091 881 -10,12% 764 -6,87% 690 -4,97% -7,35% 

Autobusos/Autocars 291 267 -4,19% 250 -3,32% 240 -1,91% -3,14% 

TOTAL 5.182 5.225 0,41% 5.054 -1,65% 4.965 -0,88% -0,71% 

Taula 7.11. Emissions d’NO2 [tones de NO2/any] per tipologia de vehicle (2008-2014). 

 

Figura 7.16. Evolució de les emissions d’NO2 per tipologia de vehicle. 
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Figura 7.15.  Emissions d’NO2 per tipologia de 

vehicle (2014) 
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7.2.4 Emissions de PM10 

En el model de càlcul, les emissions de PM no 

produïdes per la combustió són iguals per tots els 

vehicles dins de cada tipologia, perquè són 

independents de la cilindrada o l’antiguitat. En el cas 

de la combustió, sí que es té en compte la cilindrada i 

l’antiguitat dels vehicles. El volum d’emissions està 

relacionat amb la mobilitat i el parc, però està molt 

influenciat pels factors d’emissions assignats a cada 

tipologia de vehicles. D’aquesta forma, els vehicles pesants, guanyen protagonisme tot i tenir 

menys mobilitat assignada. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Carretera 1.955 1.755 -5,52% 1.734 -0,60% 1.568 -4,90% -3,61% 

Turismes 730 697 -2,28% 719 1,58% 670 -3,45% -1,41% 

Mercaderies lleugeres 678 609 -5,20% 589 -1,68% 505 -7,40% -4,79% 

Motocicletes i ciclomotors 76 67 -5,72% 65 -2,02% 56 -6,83% -4,88% 

Mercaderies pesants 392 314 -10,52% 298 -2,56% 279 -3,21% -5,50% 

Autobusos/Autocars 79 67 -7,73% 63 -3,23% 57 -4,58% -5,20% 

Ferrocarril 60 60 0,01% 20 -41,44% 18 -4,84% -17,71% 

TOTAL 2.014 1.814 -5,09% 1.754 -1,67% 1.586 -4,90% -3,90% 

Taula 7.12. Emissions de PM10 [tones de PM10/any] per tipologia de vehicle (2008-2014). 

 

Figura 7.18. Evolució de les emissions de PM10 per tipologia de vehicle.  
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Figura 7.17.  Emissions de PM10 per tipologia de 

vehicle (2014) 

42%

32%

3% 18%

4% 1% Turismes

Mercaderies lleugeres

Motocicletes i
ciclomotors
Mercaderies pesants

Autobusos/Autocars



 

 

 

Seguiment de l’evolució de la mobilitat i les emissions de GEH i contaminants RMB 2014  94 

 

7.2.5 Emissions de PM10 per mobilitat  

Hi ha relació entre tipus de vehicle i emissions de partícules. Els vehicles pesants són els que 

tenen majors emissions, influenciat per la càrrega que transporten i el seu pes. Això es reflecteix 

en els factors d’emissions de frenada i desgast de paviment i pneumàtic. Pels vehicles lleugers, 

els valors de mercaderies són superiors als de passatgers. Es deu a la càrrega superior que 

transporta el vehicle.  

En relació amb el ferrocarril, on totes les PM es generen en origen, la seva evolució mostra una 

tendència cap a energies amb menys emissions de PM. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Carretera 0,073 0,068 -3,20% 0,071 1,81% 0,065 -4,38% -1,96% 

Turismes 0,042 0,042 -0,61% 0,045 3,62% 0,042 -2,94% -0,01% 

Mercaderies lleugeres 0,110 0,103 -3,07% 0,108 2,28% 0,094 -6,72% -2,57% 

Motocicletes 0,051 0,046 -4,79% 0,043 -3,03% 0,038 -6,75% -4,87% 

Mercaderies pesants 0,216 0,203 -3,06% 0,211 2,01% 0,202 -2,30% -1,14% 

Autobusos/Autocars 0,306 0,254 -8,91% 0,240 -2,89% 0,211 -6,17% -6,02% 

Ferrocarril 0,214 0,212 -0,27% 0,072 -41,60% 0,066 -4,57% -17,78% 

TOTAL 0,074 0,070 -3,06% 0,071 0,68% 0,065 -4,38% -2,28% 

Taula 7.13. Indicador emissions de PM10/mobilitat [g PM10/Mil veh·km] per tipologia de vehicle (2008-2014). 

 

 

Figura 7.19. Evolució de l’indicador emissions PM10/mobilitat per tipologia de vehicle. 
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7.2.6 Emissions de CO 

És un contaminant concordant amb el consum de 

gasolina. Les dues categories amb un parc de vehicles 

de gasolina més gran són els turismes i els vehicles 

de dues rodes. Això provoca que siguin les categories 

amb més emissions de CO associades. 

El cas del ferrocarril és nul perquè en la producció 

d’electricitat no es generen emissions de CO ni en la 

combustió del dièsel, ja que es tracta d’un contaminant 

relacionat amb els motors de gasolina. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Carretera 46.302 38.661 -8,62% 27.847 -15,13% 24.333 -6,52% -10,17% 

Turismes 20.788 16.918 -9,79% 10.167 -22,48% 9.028 -5,77% -12,98% 

Mercaderies lleugeres 9.485 7.908 -8,69% 4.631 -23,47% 3.900 -8,24% -13,77% 

Motocicletes i ciclomotors 13.386 11.628 -6,80% 11.057 -2,49% 9.482 -7,39% -5,58% 

Mercaderies pesants 2.099 1.706 -9,86% 1.525 -5,46% 1.428 -3,20% -6,22% 

Autobusos/Autocars 543 500 -4,03% 467 -3,33% 494 2,84% -1,55% 

Ferrocarril 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

TOTAL 46.302 38.661 -8,62% 27.847 -15,13% 24.333 -6,52% -10,17% 

Taula 7.14. Emissions de CO [tones de CO/any] per tipologia de vehicle (2008-2014). 

 

Figura 7.21. Evolució de les emissions de CO per tipologia de vehicle. 
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Figura 7.20.  Emissions de CO per tipologia de 

vehicle (2014) 
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7.2.7 Emissions de CO per mobilitat  

Hi ha una millora en les emissions de CO per distància recorreguda en totes les categories, 

exceptuant els autobusos que presenten un lleuger increment. Hi ha varies causes que 

provoquen aquest augment: el canvi en el % de mescla biodièsel pels dièsel s’ha reduït, per tant 

els beneficis en la reducció d’emissions de CO s’han vist reduïts, en segon lloc, un augment de 

la mobilitat d’aquesta categoria respecte la resta, i per últim, la modificació en el repartiment 

entre busos urbans i discrecionals per 2014. En altres edicions, el repartiment pel càlcul es feia 

a partir de les dades de Catalunya, i en aquesta edició s’ha realitzat utilitzant dades de l’RMB. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Carretera 1,703 1,484 -6,67% 1,120 -13,10% 0,990 -6,01% -8,65% 

Turismes 1,210 1,018 -8,25% 0,637 -20,92% 0,572 -5,26% -11,74% 

Mercaderies lleugeres 1,542 1,344 -6,63% 0,852 -20,39% 0,728 -7,57% -11,76% 

Motocicletes 8,943 7,922 -5,88% 7,377 -3,50% 6,338 -7,31% -5,58% 

Mercaderies pesants 1,156 1,103 -2,34% 1,080 -1,03% 1,031 -2,30% -1,89% 

Autobusos/Autocars 2,100 1,886 -5,25% 1,775 -2,99% 1,814 1,12% -2,41% 

Ferrocarril 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,00% 

TOTAL 1,703 1,484 -6,67% 1,120 -13,10% 0,990 -6,01% -8,65% 

Taula 7.15. Indicador emissions de CO/mobilitat [g CO/Mil veh·km] per tipologia de vehicle (2008-2014). 

 

 

Figura 7.22. Evolució de l’indicador emissions CO/mobilitat per tipologia de vehicle. 
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7.3 Per transport de passatgers i mercaderies 

7.3.1 Emissions d’NOx 

L’evolució de les emissions d’NOx al llarg dels anys 

mostra una tendència a la reducció superior de les 

emissions en mercaderies, mentre que per passatger 

s’observa una reducció menys accelerada. D’aquesta 

manera, s’arriba a 2014 amb valors quasi de 50-50 per 

mercaderies i passatgers. Com passa en el cas de les 

tipologies de vehicles, els valors que adoptin el 

transport de passatgers i mercaderies dependrà de la 

composició del parc de cada un d’ells, i del combustible predominant en cada segment. Especial 

importància pel combustible predominant en cada segment. En aquest cas, les mercaderies 

estan formades majoritàriament per dièsel, per això les emissions de NOx han estat superiors al 

llarg dels últims anys. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Transport de passatgers 13.229 12.148 -4,17% 11.465 -2,85% 10.889 -2,54% -3,19% 

Transport de mercaderies 16.289 13.956 -7,44% 12.274 -6,22% 11.145 -4,71% -6,13% 

TOTAL 29.518 26.105 -5,96% 23.739 -4,64% 22.035 -3,66% -4,76% 

Taula 7.16. Emissions d’NOx [tones de NOx/any] per objecte de transport (2008-2014). 

 

 

Figura 7.24. Evolució de les emissions d’NOx per objecte de transport.  
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Figura 7.23.  Emissions d’NOx per objecte de 

transport  (2014) 
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7.3.2 Emissions d’NOx per mobilitat  

Tot i que en valors absoluts s’hagi arribat a 2014 amb valors quasi iguals, pel que fa a les 

emissions per mobilitat encara presenten certa diferència. Si bé la reducció de les 

emissions/mobilitat és superior per mercaderies en els últims anys, el transport de passatgers 

presenta valors molt per sota d’emissions per quilòmetre recorregut. Les millores i progressos 

experimentats en la reducció d’NOx en els dièsel, i al tenir un transport de mercaderies format 

bàsicament per dièsel provoca que la seva reducció sigui notablement més gran. 

D’altra banda, com que el parc dels vehicles dels passatgers és més heterogeni, l’efecte de les 

reduccions en el dièsel ha estat inferior. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Transport de passatgers 0,69 0,65 -2,69% 0,64 -1,20% 0,61 -2,09% -1,99% 

Transport de mercaderies 2,03 1,87 -4,10% 1,78 -2,31% 1,65 -3,99% -3,47% 

TOTAL 1,09 1,00 -3,94% 0,96 -2,36% 0,90 -3,13% -3,15% 

Taula 7.17. Indicador emissions d’NOx/mobilitat [g NOx/Mil veh·km] per objecte de transport (2008-2014). 

 

 

Figura 7.25. Evolució de l’indicador emissions NOx/mobilitat per objecte de transport. 
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7.3.3 Emissions d’NO2 

Les emissions d’NO2 són superiors per transport de 

passatgers. El 2008, les mercaderies emetien més 

NO2 que els passatgers, però el 2010 hi va haver un 

canvi de tendència que encara es manté i que va 

incrementant la seva diferència amb el pas dels anys. 

Des de 2008, les emissions per passatgers han 

incrementat tot i que les d’NOx han disminuït. Els 

vehicles de passatgers han agafat una tendència a 

emetre menys NOx, però les emissions de NO2 que produeixen són més perilloses per a les 

persones. En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions 

anuals de cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Transport de passatgers 2.529 2.712 3,56% 2.704 -0,14% 2.680 -0,46% 0,97% 

Transport de mercaderies 2.653 2.513 -2,68% 2.350 -3,31% 2.286 -1,37% -2,46% 

TOTAL 5.182 5.225 0,41% 5.054 -1,65% 4.965 -0,88% -0,71% 

Taula 7.18. Emissions d’NO2 [tones d’NO2/any] per objecte de transport (2008-2014). 

 

 

Figura 7.27. Evolució de les emissions d’NO2 per objecte de transport. 
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Figura 7.26.  Emissions d’NO2 per objecte de 

transport  (2014) 
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7.3.4 Emissions de PM10 

La diferència en valors absoluts entre mercaderies i 

passatgers s’ha anat fent cada vegada més petita des 

de 2008. Les dues tipologies han mostrat reduccions, 

tot i que les de mercaderies ho han fet de forma més 

destacada. D’aquesta manera, per 2014 hi ha un canvi 

de tendència, de manera que el transport de 

passatgers ja ha superat el transport de mercaderies 

en les emissions totals de PM. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Transport de passatgers 934 884 -2,73% 865 -1,09% 800 -3,84% -2,56% 

Transport de mercaderies 1.080 930 -7,18% 889 -2,23% 787 -5,94% -5,14% 

TOTAL 2.014 1.814 -5,09% 1.754 -1,67% 1.586 -4,90% -3,90% 

Taula 7.19. Emissions de PM10 [tones de PM10/any] per objecte de transport (2008-2014). 

 

 

Figura 7.29. Evolució de les emissions de PM10 per objecte de transport. 
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Figura 7.28.  Emissions de PM10 per objecte de 

transport (2014) 
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7.3.5 Emissions de PM10 per mobilitat  

A nivell general, hi ha una tendència a la reducció d’emissions per quilòmetre recorregut. 

S’observen reduccions per cada any d’estudi però hi ha una excepció entre 2010 i 2012. Les 

modificacions aplicades en el càlcul de les les PM10 provoca que es generi un augment de les 

emissions per mobilitat entre 2010 i 2012, quan a nivell general això no està succeint. 

A la Taula 7.20 s’observa que les emissions de PM de mercaderies són superiors a les de 

passatgers. Observant els resultats, té sentit que les emissions de PM de mercaderies siguin 

superiors. Hi ha diverses causes que ho permeten explicar. En primer lloc, vehicles més 

carregats generen més desgast entre roda i ferm, augmentant les emissions de PM. Al mateix 

temps, majors càrregues també provoquen que el motor treballi més, per tant que les emissions 

de combustió també siguin més altes. I per últim, que la composició del parc de transport de 

mercaderies sigui majoritàriament dièsel també provoca que les emissions per combustió siguin 

més altes, com ja s’ha vist en apartats anteriors de forma detallada. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Transport de passatgers 0,049 0,048 -1,22% 0,048 0,60% 0,045 -3,39% -1,35% 

Transport de mercaderies 0,135 0,125 -3,83% 0,129 1,85% 0,116 -5,23% -2,45% 

TOTAL 0,074 0,070 -3,06% 0,071 0,68% 0,065 -4,38% -2,28% 

Taula 7.20. Indicador emissions de PM10/mobilitat [g PM10/Mil veh·km] per objecte de transport (2008-2014). 

 

Figura 7.30. Evolució de l’indicador emissions PM10/mobilitat per objecte de transport. 
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7.3.6 Emissions de CO 

Les emissions de CO s’expliquen per la composició 

del parc de vehicles corresponent a les dues 

categories. El transport de mercaderies està composat 

bàsicament de vehicles dièsel. Pel transport de 

passatgers, hi ha un parc repartit entre dièsel i 

gasolina. A banda, hi ha una part de combustibles 

alternatius en ambdós casos. Aquest pes dels 

gasolina en els vehicles de passatgers, especialment 

els lleugers, genera que més de tres quartes parts de les emissions de CO les generin aquests. 

Pels vehicles de mercaderies, la supressió contínua de vehicles de gasolina, deixant-la com un 

combustible residual, explica el decreixement del CO emès per les mercaderies. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Transport de passatgers 34.718 29.047 -8,53% 21.691 -13,59% 19.004 -6,40% -9,56% 

Transport de mercaderies 11.585 9.614 -8,90% 6.156 -19,98% 5.328 -6,97% -12,14% 

TOTAL 46.302 38.661 -8,62% 27.847 -15,13% 24.333 -6,52% -10,17% 

Taula 7.21. Emissions de CO [tones de CO/any] per objecte de transport (2008-2014). 

 

 

Figura 7.32. Evolució de les emissions de CO per objecte de transport. 
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Figura 7.31.  Emissions de CO per objecte de 

transport (2014) 
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7.3.7 Emissions de CO per mobilitat  

En els anys d’estudi, el descens en la contaminació dels vehicles per quilòmetre recorregut ha 

tingut un comportament similar per mercaderies i passatgers. En el cas de les mercaderies, els 

valors són inferiors tot i ser vehicles que contaminen i consumeixen més. La raó principal és la 

composició de vehicles de cada una de les dues categories: els passatgers tenen un major parc 

de vehicles de gasolina, mentre que els de mercaderies són majoritàriament dièsel. 

El descens notable del CO ha anat acompanyat d’una reducció lleu de l’NOx. La renovació del 

parc i la tendència cap a dièsel han permès reduir el CO de forma destacada.  

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Transport de passatgers 1,811 1,562 -7,11% 1,206 -12,12% 1,067 -5,96% -8,44% 

Transport de mercaderies 1,446 1,288 -5,61% 0,895 -16,64% 0,787 -6,26% -9,65% 

TOTAL 1,703 1,484 -6,67% 1,120 -13,10% 0,990 -6,01% -8,65% 

Taula 7.22. Indicador emissions de CO/mobilitat [g CO/Mil veh·km] per objecte de transport (2008-2014). 

 

 

Figura 7.33. Evolució de l’indicador emissions CO/mobilitat per objecte de transport. 
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7.4 Per tipus de xarxa 

7.4.1 Emissions d’NOx 

Les emissions d’NOx per cada tipus de xarxa estan 

estretament vinculades amb la mobilitat total que 

s’assigna a cada una d’elles. Els % de repartiment de 

les emissions i els de la mobilitat són molt similars. 

La causa principal és que la composició de vehicles 

que circula en totes elles és la mateixa, és a dir, el 

parc de vehicles per l’any que correspongui. Per tant, 

el volum d’emissions generades dependrà de la 

mobilitat que s’hi generi. A nivell general, s’observa una reducció dels nivells de contaminació 

en totes les xarxes, especialment per la xarxa interurbana amb 4 o més carrils. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Xarxa viària 29.162 25.771 -5,99% 23.542 -4,42% 21.867 -3,62% -4,68% 

Xarxa Urbana 11.393 10.373 -4,58% 9.709 -3,25% 8.967 -3,90% -3,91% 

X. Interurbana < 4 carrils 4.060 3.794 -3,34% 3.432 -4,89% 3.181 -3,73% -3,99% 

X. Interurbana > 4 carrils 13.710 11.605 -8,00% 10.401 -5,33% 9.720 -3,33% -5,57% 

Xarxa Ferroviària 355 334 -3,09% 197 -23,18% 168 -7,75% -11,77% 

TOTAL 29.518 26.105 -5,96% 23.739 -4,64% 22.035 -3,66% -4,76% 

Taula 7.23. Emissions d’NOx [tones d’NOx/any] per tipus de xarxa (2008-2014). 

 

Figura 7.35. Evolució de les emissions d’NOx per tipus de xarxa.  
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Figura 7.34.  Emissions d’NOx per tipus de xarxa 
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7.4.2 Emissions d’NOx per mobilitat  

Com s’ha explicat en l’apartat anterior, les emissions de NOx depenen principalment de la 

mobilitat assignada a cada xarxa i de la velocitat a la que s’hi circula, que provoca que hi hagi 

major o menor volum d’emissions. 

Pel que fa al ferrocarril, les emissions s’han anat reduint amb el pas dels anys. Cal tenir en 

compte, que el ferrocarril utilitza dos combustibles: dièsel i electricitat. El consum d’energia 

elèctrica dóna lloc a l’emissió de contaminants en origen, és a dir, durant la producció de 

l’energia. Tenint en compte les emissions en origen i calculades d’acord amb el que estableix el 

mix energètic, les principals emissions de NOx es deuen al transport de passatgers alimentat per 

energia elèctrica i ascendeixen al 2014 a 101t d’NOx. 

Les emissions de NOx en les mercaderies ferroviàries s’associen majoritàriament al dièsel, que 

representen un 20% de la mobilitat i produeixen 55t d’NOx al 2014, mentre que les mercaderies 

amb electricitat representen un 80% de la mobilitat però produeixen només 11t d’NOx.  

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Xarxa viària 1,08 1,00 -3,96% 0,96 -2,11% 0,90 -3,09% -3,06% 

Xarxa Urbana 1,06 0,99 -3,25% 0,97 -1,23% 0,90 -3,29% -2,60% 

X. Interurbana < 4 carrils 0,94 0,90 -2,29% 0,85 -3,05% 0,78 -3,62% -2,99% 

X. Interurbana > 4 carrils 1,16 1,05 -4,96% 0,99 -2,56% 0,94 -2,71% -3,42% 

Xarxa Ferroviària 1,28 1,19 -3,37% 0,70 -23,39% 0,60 -7,48% -11,85% 

TOTAL 1,09 1,00 -3,94% 0,96 -2,36% 0,90 -3,13% -3,15% 

Taula 7.24. Indicador emissions d’NOx/mobilitat [g NOx/Mil veh·km] per tipus de xarxa (2008-2014). 

 

Figura 7.36. Evolució de l’indicador emissions NOx/mobilitat per tipus de xarxa.  
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7.4.3 Emissions d’NO2 

Per l’NO2, es mantenen els mateixos % de repartiment 

que per l’NOx, ja que depenen de la mobilitat que es 

generi en cada tipus de xarxa. D’aquesta manera, les 

fraccions màssiques d’NO2 respecte NOx a cada xarxa 

són iguals, perquè hi circula el mateix parc de vehicles 

en totes elles. La xarxa urbana és la responsable del 

major % d’emissions d’NO2, i des de 2008 ha 

augmentat el volum d’emissions. D’altra banda, amb el 

pas dels anys la xarxa interurbana de 4 o més carrils ha anat reduint el volum d’emissions 

d’NO2. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Xarxa viària 5.182 5.225 0,41% 5.054 -1,65% 4.965 -0,88% -0,71% 

Xarxa Urbana 2.184 2.264 1,83% 2.252 -0,28% 2.219 -0,72% 0,27% 

X. Interurbana < 4 carrils 689 740 3,64% 717 -1,56% 697 -1,42% 0,19% 

X. Interurbana > 4 carrils 2.309 2.221 -1,93% 2.086 -3,09% 2.050 -0,87% -1,97% 

TOTAL 5.182 5.225 0,41% 5.054 -1,65% 4.965 -0,88% -0,71% 

Taula 7.25. Emissions d’NO2 [tones d’NO2/any] per tipus de xarxa (2008-2014). 

 

 

Figura 7.38. Evolució de les emissions d'NO2 per tipus de xarxa 
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Figura 7.37.  Emissions d’NO2 per tipus de 

xarxa (2014) 
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7.4.4 Emissions de PM10 

La xarxa urbana és la principal responsable de 

l’emissió de partícules, seguida de la xarxa 

interurbana de 4 o més carrils. En aquestes xarxes és 

on més mobilitat es genera, per tant, acaben sent les 

xarxes on més volum de PM s’emet. Com passa amb 

els NOX, el repartiment que es produeixi entre xarxes 

depèn de la mobilitat que s’hi assigni a cadascuna 

d’elles i de les velocitats de circulació en cadascuna. 

La tendència generalitzada és anar decreixent amb el pas del temps, tal i com s’observa en la 

Taula 7.26. Emissions de PM10 [tones de PM10/any] per tipus de xarxa (2008-2014).  

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Xarxa viària 1.955 1.755 -5,25% 1.734 -0,60% 1.568 -4,90% -3,61% 

Xarxa Urbana 864 787 -4,55% 787 0,00% 707 -5,20% -3,28% 

X. Interurbana < 4 carrils 274 269 -0,94% 272 0,51% 251 -3,83% -1,44% 

X. Interurbana > 4 carrils 817 699 -7,50% 675 -1,71% 610 -4,99% -4,76% 

Xarxa Ferroviària 60 60 0,01% 20 -41,44% 18 -4,84% -17,71% 

TOTAL 2.014 1.814 -5,09% 1.754 -1,67% 1.586 -4,90% -3,90% 

Taula 7.26. Emissions de PM10 [tones de PM10/any] per tipus de xarxa (2008-2014). 

 

 

Figura 7.40. Evolució de les emissions de PM10 per tipus de xarxa.  
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Figura 7.39.  Emissions de PM10 per tipus de 

xarxa (2014) 
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7.4.5 Emissions de PM10 per mobilitat  

Dins de la xarxa urbana, les emissions per mobilitat són més altes que per la xarxa interurbana. 

A baixes velocitats, el volum d’emissions de partícules materials és superior. Fins l’any 2010, les 

vies interurbanes de menys de 4 carrils generaven menys emissions per distància recorreguda. 

A partir de 2012, s’observa com s’emet menys PM com major és la capacitat, és a dir, com més 

elevada sigui la velocitat de circulació. Es pot realitzar aquest anàlisis perquè en el model, el 

parc de vehicles que circula en tots els tipus de xarxa és el mateix, el que varia és la mobilitat 

que s’hi genera i les seves característiques. 

La reducció en el ferrocarril no només està influenciat per una millora en l’eficiència de les 

tecnologies sinó per les modificacions metodològiques relacionades amb el càlcul d’emissions 

de PM. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Xarxa viària 0,073 0,068 -3,20% 0,071 1,81% 0,065 -4,38% -1,96% 

Xarxa Urbana 0,080 0,075 -3,22% 0,078 2,09% 0,071 -4,60% -1,95% 

X. Interurbana < 4 carrils 0,064 0,064 0,13% 0,067 2,46% 0,062 -3,72% -0,41% 

X. Interurbana > 4 carrils 0,069 0,063 -4,44% 0,065 1,16% 0,059 -4,37% -2,59% 

Xarxa Ferroviària 0,214 0,212 -0,27% 0,072 -41,60% 0,066 -4,57% -17,78% 

TOTAL 0,074 0,070 -3,06% 0,071 0,68% 0,065 -4,38% -2,28% 

Taula 7.27. Indicador emissions de PM10/mobilitat [g PM10/Mil veh·km] per tipus de xarxa (2008-2014). 

 

Figura 7.41. Evolució de l’indicador emissions PM10/mobilitat per tipus de xarxa.  
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7.4.6 Emissions de CO 

Es detecta una problemàtica dins els nuclis urbans, on 

es concentren el 55% de les emissions de CO. Si 

s’analitza la procedència de les emissions en xarxa 

urbana es té el següent: 

 Turismes de gasolina: 3.920t (un 80% prové de 

vehicles PREEURO) d’un total de 4.497t 

emeses per turismes 

 Motocicletes i ciclomotors: 5.476t 

 Mercaderies lleugeres: 2.697t 

Els grans responsables són turismes antics que circulen per dins de les ciutats i el gran parc de 

vehicles de dues rodes que hi circula. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Xarxa viària 46.302 38.661 -8,62% 27.847 -15,13% 24.333 -6,52% -10,17% 

Xarxa Urbana 25.349 21.135 -8,69% 15.252 -15,05% 13.308 -6,59% -10,18% 

X. Interurbana < 4 carrils 5.440 5.047 -3,68% 3.568 -15,92% 3.110 -6,64% -8,90% 

X. Interurbana > 4 carrils 15.513 12.479 -10,31% 9.027 -14,95% 7.915 -6,36% -10,61% 

Xarxa Ferroviària 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

TOTAL 46.302 38.661 -8,62% 27.847 -15,13% 24.333 -6,52% -10,17% 

Taula 7.28. Emissions de CO [tones de CO/any] per tipus de xarxa (2008-2014). 

 

Figura 7.43. Evolució de les emissions de CO per tipus de xarxa.  
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Figura 7.42.  Emissions de CO per tipus de 

xarxa (2014) 
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7.4.7 Emissions de CO per mobilitat  

La tendència es manté: cada vegada són inferiors les emissions de CO en la xarxa viària. La 

diferència de volum d’emissions entre les dues tipologies de xarxa interurbana ve donada pel 

volum de mobilitat que transcorre en cada una d’elles. 

Per xarxa urbana presenta els pitjors resultats de rendiment, arribant gairebé a doblar els valors 

de circulació en la xarxa de carreteres interurbana. Tot i anar disminuint amb el pas del temps, 

pel seu volum (també es veu en la Taula 7.28) esdevé un problema dins dels nuclis urbans. 

En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució pel període 2008-2014 i les variacions anuals de 

cada període: 

 
2008 2010 ∆%08-10 2012 ∆%10-12 2014 ∆%12-14 ∆%08-14 

Xarxa viària 1,703 1,484 -6,67% 1,120 -13,10% 0,990 -6,01% -8,65% 

Xarxa Urbana 2,352 2,016 -7,41% 1,516 -13,28% 1,340 -6,00% -8,95% 

X. Interurbana < 4 carrils 1,262 1,196 -2,63% 0,879 -14,29% 0,768 -6,53% -7,95% 

X. Interurbana > 4 carrils 1,312 1,127 -7,35% 0,863 -12,46% 0,767 -5,76% -8,57% 

Xarxa Ferroviària 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,00% 

TOTAL 1,703 1,484 -6,67% 1,120 -13,10% 0,990 -6,01% -8,65% 

Taula 7.29. Indicador emissions de CO/mobilitat [g CO/Mil veh·km] per tipus de xarxa (2008-2014). 

 

 

Figura 7.44. Evolució de l’indicador emissions CO/mobilitat per tipus de xarxa. 
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8 RESULTATS DEL CÀLCUL DE LA RESUSPENSIÓ 

Tal i com s’esmenta en el capítol de la introducció teòrica als càlculs, la resuspensió considera 

únicament les PM del tipus PM10. D’acord amb les estudis analitzats, es pren l’expressió de 

càlcul següent: 0,097 g PM10/veh·km.  

Es recorda que aquest valor referencial es va obtenir per una flota de vehicles local (Barcelona), 

és necessari aplicar-li un factor corrector en funció de la categoria de vehicle. D’aquesta 

manera, es tenen en compte les diferències en la càrrega i en el número de rodes per cada 

categoria. Aquest factor es multiplicarà pel valor inicial de resuspensió, obtenint un coeficient de 

resuspensió particularitzat. Posteriorment, es multiplicarà per la mobilitat assignada a cada 

tipologia per obtenir el volum total de resuspensió de partícules. En la següent taula es mostren 

les hipòtesis aplicades i els resultats obtinguts per 2014: 

 

Factor 
corrector 

Coeficient 
resuspensió 
[g/veh·km] 

Mobilitat 
urbana 

[veh·km] 

PM10 urbà 
[t] 

Mobilitat 
interurbana 

[veh·km] 

PM10 
interurbà 

[t] 

PM10 
total [t] 

Turismes 1 0,097 5.522.176.251 535,7 10.271.058.750 996,3 1531,9 

Mercaderies 
lleugeres 

1,5 0,1455 3.102.958.764 451,5 2.256.477.019 328,3 779,8 

Motocicletes i 
ciclomotors 

0,5 0,0485 981.102.671 47,6 515.034.569 25,0 72,6 

Mercaderies 
pesants 

3 0,291 186.744.636 54,3 1.198.476.119 348,8 403,1 

Autobusos/ 
Autocars 

2 0,194 138.569.559 26,9 133.946.514 26,0 52,9 

  
TOTAL 9.931.551.881 1.115,9 14.374.992.970 1.724,3 2.840,3 

Taula 8.1 Càlcul de les emissions de partícules materials resultant de la resuspensió 

Per l’any 2014, s’han generat 2.840t de material en resuspensió.  

En teixit urbà s’han produït 1.116t de PM10 de resuspensió mentre que per desgast, abrasió i 

combustió s’havia calculat una generació de 707t. Això suposa uns valors de resuspensió un 

58% superiors als generats per desgast, abrasió i combustió. 

D’altra banda, en el teixit interurbà s’han produït 1.724t de resuspensió. Per desgast, abrasió i 

combustió s’havia calculat una generació de 861t. Això indica que la resuspensió genera 

exactament el doble de PM10 que per desgast, abrasió i combustió en xarxa interurbana.  
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9 EMISSIONS REALS VS EMISSIONS TEÒRIQUES 

Des de fa dècades que la UE s'ha compromès a disminuir el consum de combustible dels 

vehicles per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle procedents del transport i millorar 

la seguretat energètica. Des de l’any 1970 aproximadament que s’han regulat els contaminants 

atmosfèrics a través d’uns límits d’emissions d’escapament. Al 1992 es van introduir les 

normatives Euro, començant amb la normativa Euro1, seguida cada cop per límits d’emissions 

estàndards més estrictes, de l’Euro2 a la darrera Euro 6. Existeix també una versió Euro6c que 

introdueix controls d’emissions sota una situació real de conducció, és a dir, registrant les 

emissions quan el vehicle està en marxa. S’espera que la norma Euro 6c millori el control de les 

emissions d’NOX dels vehicles lleugers de dièsel.  

 

Taula 9.1. Límits de les emissions (g/km) de les successives normatives Euro. Font: Explaining road transport 

emissions –  EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY 
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9.1 Mètode homologat actual – NEDC 

El New European Driving Cycle (NEDC) és el mètode utilitzat per la legislació europea per 

avaluar les emissions i l’eficiència del combustible dels vehicles lleugers durant la prova 

d’homologació. Es va introduir al 1970 i el seu disseny reproduïa tècnicament  les condicions 

típiques de conducció de les ciutats europees. Al 1990 es va considerar oportú actualitzar-lo per 

tal de representar millor la demanda, actualment més dinàmica.   

El NEDC es va desenvolupar quan els vehicles eren més lleugers i menys potents que els 

d’avui en dia. Conseqüència d’aquest fet, el test NEDC inclou un patró de velocitat senzilla amb 

poques acceleracions, velocitats constants i molts episodis de ralentí. Per aquest motiu, està 

generalment assumit que el test NEDC està obsolet, ja que hi ha evidències disponibles per part 

dels científics de la comunitat i dels usuaris dels vehicles que demostren clarament que els 

valors de les emissions i el consum de combustible mesurats al laboratori subestimen els nivells 

reals obtinguts sota les condicions de conducció del món real. Per tant, en termes globals, els 

valors d’emissions i de consum de combustible que es mesuren en els laboratoris no equivalen 

als nivells obtinguts sota una situació real de conducció.  

 

Figura 9.1 Perfil de velocitats en el cicle de conducció NEDC. Font: Explaining road transport emissions –  

EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY 

Com a conseqüència d’aquestes ineficiències, s’han estudiat un gran nombre d’alternatives al 

cicle de conducció NEDC. Una d’aquestes alternatives és el que proposa la Common Artemis 

Driving Cycle (CADC), que s’està utilitzant en molts models de mesura d’emissions pel transport 

real de carretera18. Un dels models que utilitza CADC és el model COPERT.  

                                                

18 European Environment Agency (2016). Explaining roads transport emissions. 
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9.2 Divergències d’emissions entre el món real i el cicle de proves 

Les raons per les quals s’observen discrepàncies entre els valors d’emissions calculats en el 

cicle de proves i els valors reals inclouen el fet d’utilitzar un mètode obsolet per posar a prova 

els vehicles, l'optimització de les flexibilitats permeses pels fabricants durant la inspecció de 

vehicles, i també les diferències en el comportament del conductor en condicions reals de 

conducció. 

Les divergències associades al fet d’utilitzar un mètode antiquat ja s’han comentat a l’apartat 

anterior, en aquest doncs es farà esment a les desviacions provocades pels altres dos punts 

(les interpretacions de la norma segons els fabricants i els aspectes relacionats amb  

comportament del conductor).  

- Flexibilitats del test: S’agrupen en dos categories segons si són rellevants pel test costa 

avall (coast-down) o rellevants pel propi assaig d’homologació. El test coast-down 

involucra accelerar fins a una certa velocitat i desaccelerar amb punt mort fins que el 

vehicle frena per si sol amb l’objectiu de determinar els nivells de resistència òptims a 

utilitzar a l’assaig d’homologació. 

Les flexibilitats que s’han de tenir en compte són l’elecció de les rodes i neumàtics, la 

pressió del neumàtic, l’ajustament dels frens, les condicions de temperatura del vehicle, 

els quilòmetres realitzats del vehicle a testejar, la superfície del terreny on es fa la prova,  

la massa de referència del vehicle, les condicions de la cambra, el model de canvi de 

marxes. La següent figura recull aquestes flexibilitats.19 

                                                

19 European Environment Agency (2016). Explaining roads transport emissions 
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Figura 9.2 Flexibilitats permeses pels fabricants durant l’assaig d’homologació. Font: “Explaining road transport 

emissions” –  EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY 

 

- Altres aspectes: A més de les divergències comentades anteriorment, el fet d’utilitzar 

equipament elèctric a bord com els seients amb calefacció, els vidres, l’aire condicionat 

o altres sistemes d’entreteniment fa que es requereixi més energia pel correcte 

funcionament. També s’haurien de considerar punts com l’augment de passatgers o 

càrrega o els accessoris per portar més càrrega que augmenten la resistència del vent. 

Finalment, el comportament del conductor i les condicions de l’exterior també afecten al 

consum de combustible necessari. 

 

- Volkswagen i els dispositius de desactivació: A part dels tres punts comentats 

anteriorment, causants de les divergències entre les emissions calculades en l’assaig 

d’homologació i les emissions que realment s’emeten, és necessari fer esment a un 

quart tema relacionat amb la transgressió dels límits permesos d’emissions.  

Al setembre de 2015, la United States Environmental Protection Agency (USEPA) va 

anunciar que havia investigat un vehicle dièsel del grup Volkswagen on les emissions 

reals de NOX superaven més de 40 vegades les emissions permeses per les normes de 

US. Volkswagen va admetre que havia utilitzat uns dispositius de desactivació en 

aquests vehicles dièsel que permetien disminuir les emissions de NOx durant els testos 

d’homologació. Aquests dispositius estaven guiats per un software que reconeixia quan 

el vehicle estava en un assaig, i en aquests casos, el funcionament del motor i el 

rendiment del catalitzador canviaven per tal d’assolir uns nivells d’emissions permesos 

per les normes de pol·lució.  
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A posteriori, la mateixa USEPA va descobrir que alguns vehicles pesants del mateix 

grup Volkswagen o d’altres fabricants també utilitzaven aquests mateixos dispositius. A 

més, també s’ha admès que els nivells de consum de combustible i d’emissió de CO2 

publicats per aquests vehicles no són del tot correctes.  

Actualment encara s’estan investigant alguns models de cotxes tant del mateix grup 

Volkswagen com d’altres fabricants de vehicles. Per altra banda, s’espera que el new 

emissions testing procedure (RDE) que s’adoptarà aviat a EU, pugui controlar les 

emissions generades en condicions reals i aquestes es puguin comparar amb les 

extretes dels assajos.  

 

És important recalcar que aquest capítol no s’havia tingut en compte en els projectes anteriors, 

ja que el darrer data de l’any 2014 i aquest frau es va descobrir a finals del 2015. 

La següent figura20 sintetitza l’impacte de les condicions de conducció sobre el consum de 

combustible en un cotxe típic de mida mitjana i de gasolina, excloent l’efecte del frau. 

 

Figura 9.3 Impactes de les condicions de conducció sobre el consum de gasolina. Font: “Explaining road transport 

emissions” –  EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY 

                                                

20 European Environment Agency (2016). Explaining roads transport emissions. 
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9.3 Comparativa de les emissions reals i de les emissions establertes per les 

normes euro 

Com s’ha comentat a l’anterior capítol, existeixen una sèrie de punts causants de les 

divergències entre les emissions calculades al laboratori i utilitzades per complir les normatives 

Euro amb les emissions reals. 

Emissions de NOX 

És per això que cal reduir ràpidament les emissions de NOX dels vehicles dièsel per tal de 

complir els objectius europeus de qualitat de l'aire. La següent figura mostra la comparació de 

les emissions de NOx amb els límits establerts en les diferents normes EURO realitzada per 

l’ICCT, The International Council on Clean Transportation21. 

 

Figura 9.4 Comparació de les emissions de NOX amb els límits establerts en les diferents normes EURO.22 (ICCT) 

                                                

21 L’ICCT és un organisme independent sense ànim de lucre especialitzat en fer recerca técnica i científica que 

afecta regulacions ambientals en el marc de l’Unió Europea (http://www.theicct.org/) 

22 European Environment Agency (2016). Explaining roads transport emissions. 

http://www.theicct.org/
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La forma més adequada de tenir presents les desviacions i per tant, obtenir els valors reals de 

les emissions de NOX, serà aplicant els ratis de la figura anterior que estan associats als factors 

que més divergeixen de les emissions teòriques. D’aquesta manera es corregiran les 

desviacions provocades per la utilització d’un mètode obsolet, per les flexibilitats en la norma, 

per altres aspectes relacionats amb la conducció i pel frau Volkswagen.  

Tal com s’explicava en capítols anteriors, els òxids de nitrogen NOX constitueixen un grup 

format per tots els productes químics que es formen per la reacció del nitrogen. Comprèn l’òxid 

nítric (NO) que no és perjudicial i és incolor, i també el diòxid de nitrogen (NO2) que és, pel 

contrari, molt reactiu i tòxic, i causa un efecte negatiu sobre la salut. Per tant, la fracció 

important a considerar, ja que suposa la fracció perjudicial i contaminant del total de les 

emissions dels òxids de nitrogen, és la fracció de NO2 sobre el valor calculat de NOX. Per tal de 

calcular aquesta fracció s’utilitzaran els percentatges que s’exposen a la Taula 3-113: Mass 

fraction of NO2 in NO2 emissions (f-NO2) de la font EMEP/CORINAIR Atmospheric Emission 

Inventory Guidebook 2013 (1.A.3.b.i).   

               

Emissions de CO2 

A part de les emissions de NOX, també existeix una bretxa entre les emissions reals de CO2 i les 

obtingudes en els assaigs. Aquestes divergències provoquen un efecte distorsionador amb el 

nivell de CO2 global. A més, també provoquen una caiguda de la confiança del consumidor amb 

la indústria d’automoció ja que els valors que es publiquen no són els reals.  
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Figura 9.5 Divergències entre les emissions reals i les publicades pels fabricants en els assaigs d’homologació. Font: 

“Explaining road transport emissions” –  EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY 

 

En aquesta edició de l’informe, s’han considerat prioritàries les divergències en les emissions de 

NOX enfront les associades amb el CO2 per calcular les emissions a l’àrea de RMB donat que 

l’efecte és superior i el NOX és la principal problemàtica de contaminació a la RMB, al contrari 

del CO2 que en aquesta àrea és menys preocupant. 
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10 EL FUTUR DEL CÀLCUL D’EMISSIONS 

Donant seguiment al capítol teòric on s’esmenten els principis en què es basen els càlculs 

teòrics de les emissions, a continuació s’exposen les línies de treball que s’han desenvolupat 

per acostar el càlcul teòric d’emissions al càlcul real. Aquests procediments tenen interès en el 

marc del treball que es realitza donat que és possible que, en futures edicions s’hagin d’introduir 

modificacions en el procés de càlcul.  

S’estan analitzant dues iniciatives, previstes d’instaurar en un futur pròxim a Europa, per tal 

d’assegurar una coherència entre les emissions oficials dels vehicles i les emeses en una 

conducció del món real. Aquestes iniciatives pretenen canviar el procediment d'assaig oficial 

NEDC, actualment obsolet, per un de més representatiu de les emissions del món real, per altra 

banda, també es vol introduir un procediment que permeti mesurar les emissions reals de 

vehicles a la carretera. 

El nou test amb el que s’està treballant és l’anomenat World-Harmonized Light-duty Vehicle 

Test Procedure (WLTP), que inclou un nou cicle de treball més actualitzat i un procediment de 

prova que limita les flexibilitats i les interpretacions permeses en el sistema de proves 

d’homologació en la conducció actual d'Europa. 

El nou perfil de velocitats del cicle WLTP seguirà la següent figura: 

 

Figura 10.1 Perfil de velocitats del cicle WLTP. Font: “Explaining road transport emissions” –  EUROPEAN 

ENVIRONMENTAL AGENCY 
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La següent gràfica mostra les emissions de NOX dels turismes dièsel seguint la norma EURO 6 i 

utilitzant el mètode ADAC amb el nou cicle WLTP. També es mostren les emissions que es 

calculaven amb el mètode antic NEDC.  

 

Figura 10.2 Emissions d’NOX dels turismes dièsel seguint la norma EURO 6 i utilitzant el mètode ADAC amb el nou 

cicle WLTP. Font: “Explaining road transport emissions” –  EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY 

 

Aquesta figura posa de manifest les diferències en el rendiment de control de NOX per a les 

situacions de conducció representades en les diferents fases del cicle de subcicles. El coeficient 

mitjà de conformitat per a tots els subcicles d'WLTC està per sobre d'1, independentment de la 

tecnologia de control de NOX. Pel contrari, el factor de conformitat (CF) mitjà per a les dues 

fases de NEDC es manté per sota d'1, a excepció dels vehicles SCR durant la fase urbana 

(mitjana de CF de 1,04). El factor de conformitat es calcula com la relació entre les emissions 

mesurades i el límit d'emissió regulat. Un factor de conformitat d'1 o inferior significa que el 

vehicle manté el límit regulat, mentre que una alta CF és indicatiu d’un rendiment baix 

d’emissions.   
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11 LLISTAT D’ACRÒNIMS 

AMB: Àrea Metropolitana de Barcelona 

ANFAC: Asociación Española de Fabricantes de Automóbiles y Camiones 

BEH: Boletín Español de Hidrocarburos 

CADC: Common Artemis Driving Cycle 

CF: Factor de conformitat 

CO: Monòxid de carboni 

CO2: Diòxid de carboni 

COPERT: COmputer Programme to calculate Emissions from Road Transport 

CORES: Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos 

CORINAIR: Core Inventory of Air Emissions 

COV: Compostos orgànics volàtils 

DGT: Dirección General de Tráfico 

EEA: European Environment Agency 

EF: Efecte Frontera 

EMEP: European Monitoring and Evaluation Programme 

EPTMC: Encuesta Permanente del Transporte de Mercancías por Carretera 

FGC: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

GEH: Gasos Efecte Hivernacle 

GLP: Gas Liquat del Petroli 

GN: Gas Natural 

GNC: Gas Natural Comprimit 

GNL: Gas Natural Liquat 

HC: Hidrocarburs 

ICAEN: Institut Català d'Energia 
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ICCT: International Council on Clean Transportation 

IEA: International Energy Agency 

IMD: Intensitat Mitjana Diària 

JRC: Joint Research Centre 

m: miler 

M: milió 

NEDC: New European Driving Cycle 

NOx: Òxids de nitrogen  

PDM: Pla Director de Mobilitat 

PM: Partícules fines 

RMB: Regió Metropolitana de Barcelona 

SCR: Selective catalytic reduction 

t: tones 

tep: tona equivalent de petroli 

TMB: Transports Metropolitans de Barcelona 

UIC: Union Internationale des Chemins de Fer 

UNESA: Asociación Española de la Industria Eléctrica 

USEPA: United States Environmental Protection Agency 

veh: vehicles 

WLTP: World-Harmonized Light-duty Vehicle Test Procedure 
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12 ANNEXES 

12.1  Annex 1: Estàndards per combustible convencional pels diferents tipus 

de vehicles. 
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12.2 Annex 2: Evolució emissions RMB 2008-2010-2012-2014. 
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12.3 Annex 3: Resultats RMB 2012 - 2014 
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