
Amb motiu de la celebració de la COP21 a Paris, la 21a Conferència de les Parts de la Convenció Marc 

de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, on es reuneixen 196 Estats que l’han ratificada, per tal 

d’afrontar la necessitat d’assolir un nou acord internacional sobre el clima, aplicable a tots els països, 

amb l’objectiu de mantenir l’escalfament global per sota dels 2ºC,  

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB d’ara endavant) té un compromís de lluita contra el canvi 

climàtic, palès en el Pla de Sostenibilitat aprovat per Consell Metropolità el 28 de gener de 2014, i vol 

revisar, potenciar i ampliar els seus compromisos relacionats amb la mitigació i adaptació al canvi 

climàtic per contribuir a una societat més resilient, mitjançant la reducció del 40% de les 

emissions de CO2 el 2030, la contribució a un sistema energètic més sostenible, entre d’altres. 

Per aquests motius, l’AMB DECLARA que: 

- Durant el 2016 revisarà el seu compromís climàtic amb nous objectius per l’horitzó 2030 alineats 

amb els principals objectius europeus i internacionals en matèria de canvi climàtic i energia, tenint 

en compte polítiques i actuacions relacionades com la prevenció de la contaminació atmosfèrica. 

- Aquest compromís climàtic integrarà la variable climàtica en la  base de la definició de les seves 

principals polítiques i programes, i, concretament es desenvoluparà mitjançant les següents 

actuacions dels diferents àmbits d’intervenció: 

Territori, Ecologia i Biodiversitat 

o Promoure accions de conservació i preservació de la biodiversitat al territori metropolità   

així com de la seva adaptació als possibles efectes del canvi climàtic 

o Afavorir la conservació, difusió i coneixement dels valors socioambientals dels parcs 

metropolitans i del seu paper en la mitigació i adaptació  

o Establir criteris ambientals en la projecció dels espais verds metropolitans que permetin 

potenciar-los com a punts focals de biodiversitat urbana i en coherència amb els beneficis 

demostrats del verd urbà per la salut de les persones 

o Integrar els resultats dels estudis realitzats per l’Observatori Metropolità del Canvi 

Climàtic en relació a l’efecte illa de calor, impactes del canvi climàtic sobre el litoral, teixits 

energètics urbans, gestió dels recursos hídrics, etc. en la planificació territorial i ambiental 

metropolitana per contribuir a un territori i una societat resilients 



Energia i Canvi Climàtic 

o Aprovar la nova Estratègia de gestió del carboni i l’energia 2030 de l’AMB i les més de 

50 empreses prestadores de serveis metropolitans per a fixar un nou objectiu de reducció 

de les emissions de CO2 (que en el període 2011-2015 ja s’han reduït un 12%). 

o Adaptar i complementar amb els municipis metropolitans el Pla d’Adaptació al Canvi 

Climàtic de l’AMB  

o Continuar donant suport als municipis en la redacció d’un marc regulador que afavoreixi 

la transició energètica mitjançant la Comissió tècnica per a un nou model energètic a 

l’AMB 

o Desenvolupar projectes d’estalvi, eficiència energètica, energies renovables, generació 

descentralitzada i autogeneració d’energia per una transició energètica al territori 

metropolità 

o Crear un Operador Energètic Metropolità que sigui un instrument al servei dels 

ajuntaments i dels ciutadans, defensi l’interès públic i esdevingui instrument de lluita 

contra la pobresa energètica.  

o Aprofundir en els estudis de potencial energètic del territori metropolità d’energia solar, 

minieòlica, etc. complentant-los amb el potencial d’aprofitament de calor i fred (xarxes 

DHC) o l’optimització de les instal·lacions tèrmiques ja existents 

o Suport i promoció de  projectes d’autoconsum vinculats a la mobilitat, les llars, els 

equipaments municipals i la indústria  

o Potenciar els districtes i edificis de consum d’energia quasi nul (NZEB i NZED) des d’una 

perspectiva de justícia social, és a dir, prioritzant aquells que incideixin en l’estalvi de les 

famílies en risc de pobresa energètica. 

o Propiciar la innovació per una transició energètica tot participant en projectes i proves 

pilot vinculades a la recerca tecnològica, social i ambiental 

Mobilitat Sostenible 

o Aprovar un Programa de Mobilitat Sostenible que contempli l’equitat en el dret dels 

ciutadans a moure’s facilitant els seu accés al treball, a l’estudi i a l’oci i una millora 

immediata de la qualitat de l’aire. Aquest Programa s’alinearà amb els compromisos 

climàtics europeus pel 2030 a partir de la reducció de l’ús dels combustibles fòssils. 

o Potenciar la mobilitat elèctrica i de zero emissions, incrementant la seva presencia en les 

flotes públiques i al taxi, i creant la infraestructura de recarrega necessària per permetre 

el desenvolupament dels vehicles elèctrics. 

o Projectar els grans eixos ciclables del territori metropolità, incrementant la promoció de 

l’ús de la bicicleta com a mitja diari de transport, per reduir el vehicle privat i permetre 

nous usos a l’espai públic de les ciutats. 

o Renovar la flota de transport públic metropolità cap a vehicles de baixes emissions, 

híbrids i elèctrics. 

o Establir escenaris de caducitat del vehicle dièsel, a les flotes públiques, al taxi i també 

pel vehicle privat, mitjançant restriccions al seu ús a les zones metropolitanes 

d’atmosfera protegida. 

o Fomentar una xarxa segura de recorreguts escolars a peu i projectar els grans eixos 

metropolitans per a vianants. 



o Fomentar la innovació tecnològica per incrementar la eficiència i la qualitat ambiental en 

la mobilitat, en particular en la gestió de l’aparcament i en les flotes de distribució urbana 

de mercaderies. 

Mitjans de Producció i Consum 

o Desenvolupar un pla d’ambientalització de la contractació pública sostenible, incorporant 

criteris socials i ambientals en la contractació, amb l’objectiu d’arribar a un 100% de 

contractes que incorporin clàusules ambientals tot establint indicadors per al seu 

seguiment, control i comunicació de resultats. 

o Incorporar al Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals la perspectiva de 

l’economia circular tot fomentant la reutilització de residus i materials 

o Potenciar en usos no de boca els recursos hídrics alternatius (aigües pluvials, freàtiques 

i regenerades) elaborant un Pla Director d’Aprofitament de Recursos Hídrics Alternatius  

o Completar la xarxa de dipòsits anti-DSU (descàrregues del sistema unitari) 

o Revisar i actualitzar el Pla de sanejament d’aigües residuals   

Salut Ambiental

o Constituir el ·Consell de municipis metropolitans per a la lluita contra la contaminació 

atmosfèrica” amb la funció d’avaluar i fer seguiment de les actuacions que realitzen els 

municipis metropolitans en matèria de millora de la qualitat de l’aire, informar de les 

mesures aplicades o de futur que es volen implementar per part de l’AMB o dels municipis 

metropolitans, consensuar noves actuacions per part de tots els agents que formen el 

Consell i generar coneixement per dotar de capacitat de decisió i opinió al respecte de 

les propostes tècniques que s’hi presentin 

Educació per a la Sostenibilitat 

En el marc del Programa Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat i en coordinació amb els 

ajuntaments i altres agents educadors del territori metropolità: 

o Identificar reptes i solucions per empoderar la societat, afavorir un compromís de base i 

acció en la lluita contra el canvi climàtic, aprofitant l'oferta educativa existent a les ciutats 

metropolitanes com a plataforma consolidada i vehicle per arribar a gran part del públic 

tot renovant-la i potenciant-la donant suport als ajuntaments. 

o Afavorir la capacitació i un rol d'acció en la lluita contra el canvi climàtic mitjançant un 

proposta educativa de qualitat que integri la variable climàtica a l’escola però també en 

els àmbits de l’educació informal i no formal.  

o Lluitar contra la pobresa energètica completant les polítiques d’assistència amb mesures 

de sensibilització, estalvi i eficiència mitjançant la formació d’agents energètics i 

l’assessorament presencial a persones en situació de risc, així com donant suport als 

serveis socials municipals i  al Consorci Metropolità de l’Habitatge. 



L’AMB EMPLAÇA als diferents col·lectius econòmics i socials, administracions, empreses, agents i 

entitats socials i ciutadans per a què, cadascú en la mesura de les seves possibilitats promoguin, impulsin 

i liderin actuacions que afavoreixin la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació de les ciutats metropolitanes 

per a prevenir-ne els impactes i els convida a participar de manera activa en les accions que 

constitueixen el FULL DE RUTA 2030 PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I CLIMÀTICA DEL 

TERRITORI METROPOLITÀ 


