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Metodologia
El sistema té com a objectiu recollir les dades associades als recorreguts que efectuen
els alumnes en els seus trajectes escolars i traduir-les en paràmetres d’emissions,
explotables des d’una web.
Els contaminants que s’han considerat són aquells per als quals la Generalitat de
Catalunya proporciona dades. Els factors d’emissió (FE) pels diferents vehicles s’han
obtingut a partir de la Guia de Càlcul d’Emissions de Contaminants a l’Atmosfera 2013
(Generalitat de Catalunya, 2013). En aquesta guia hi ha 5 nivells de càlcul. Els més
acurats són els que proporciona el nivell 5, però requerir aquesta informació als
participants d’AtmOOs seria contraproduent donada la seva complexitat (edat del
vehicle, cilindrada o tonatge i tipus de tecnologia per la reducció del NOx, entre d’altres).
Seguint aquest criteri, pel càlcul d’emissions que fa AtmOOs es pren el nivell 2.2, que
requereix conèixer la tipologia de vehicle, el combustible i la via (per defecte a AtmOOs
s’ha triat la via urbana). Els càlculs de la guia prenen de referència estudis europeus i el
parc de vehicles de Catalunya de 2012.

Metodologia

En el cas dels autobusos, davant la dificultat per la persona usària d’identificar la
tipologia de combustible que utilitza aquest transport, s’ha fet una mitjana per els
diferents combustibles (gasoil, GNC, elèctric i híbrid) per tal d’obtenir un únic factor. S’ha
obtingut aquest valor a partir del Parc d’Autobusos de Barcelona segons dades de TMB
(TMB 2107). Al no existir dades del factor d'emissió d'autobusos hídrids, i tenint en
compte que són un percentatge elevat de la flota, s’ha utilitzat el rang dels cotxes
híbrids.
Combustible

Autobusos
TMB

Número

%

Gasoil

538

50,28

GNC

372

34,76

Elèctric

4

0,37

Híbrid

156

14,57

Total

1070

Metodologia
Referent als gasos d’efecte hivernacle, s’ha calculat les emissions de CO2 i el CO2
equivalent (CO2eq).
Els factors de conversió són:

a peu
bici/patinet
cotx gasolina
cotxe diesel
cotxe híbrid gasolina
moto
ciclomotor
autobus
metro/tren/tram

Factor conversió (gr/km)
CO2
CO2eq
0,00
0,00
0,00
0,00
219,34
223,30
195,15
197,92
94,45
94,84
110,06
113,91
64,16
66,71
80,74
83,72
53,22
53,22

El CO2eq és un càlcul de la petjada de carboni de diferents gasos que tenen capacitat
d’efecte hivernacle. Aquí s’ha calculat el CO2 eq relatiu al CO2, el CH4 i el N2O.

CO2 eq= CO2+25*CH4+298*N2O

Per les representacions gràfiques, hem tingut en compte diferents estudis científics.
Segons diversos autors del CREAF, la mitjana d'absorció als boscos espanyols és de 5 Tn
CO2/ha/any. Per tant, per cada gr de CO2 emès, caldria plantar 0,000073 ha/any a
Espanya.
Si busquem una compensació econòmica a les nostres emissions, l’índex de referència és
el preu del mercat d’emissions de CO2, que al 2020 ha estat de mitjana de 24,35 €/tn
CO2.
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