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Un any més, us presentem l’informe dels indi-
cadors de sostenibilitat de Barcelona . Aquest 
document sintetitza i avalua l’evolució de la ciu-
tat durant l’any 2020 en relació amb els objec-
tius del Compromís ciutadà per la sostenibilitat 
2012-2022 . 

Aquest informe es presenta en el marc de dues 
emergències que han marcat aquest any i els 
futurs: l’emergència sanitària i l’emergència 
climàtica . 

A Barcelona, el 15 de gener de 2020 s’aprova 
la Declaració d’emergència climàtica fruit d’un 
procés de corresponsabilitat i reflexió conjun-
tes dut a terme amb la Taula d’emergència cli-
màtica l’any anterior . L’Ajuntament de Barcelona 
accelera un seguit de canvis que comprometen 
tots els agents de la ciutat i que s’articularan 
sota les línies estratègiques del futur Pla l’acció 
per l’emergència climàtica 2030 . 

Però l’emergència climàtica no es pot desvin-
cular del que ens ha succeït durant els mesos 
d’estat d’alarma a causa de la pandèmia de 
la covid-19 a la nostra ciutat i arreu . Ha estat 
una ocasió única per comprovar, també a casa 
nostra, el vincle directe que hi ha entre la nos-
tra activitat i el seu impacte nociu en l’entorn . 
En uns tres llargs mesos d’aturada obligada de 
la majoria de processos de producció i de la 
mobilitat, hem après moltes lliçons i se’ns han 
obert alguns interrogants .

D’una banda, s’ha pogut veure una recupera-
ció exponencial de les variables ambientals . 
En alguns casos, com el de la qualitat de l’aire, 
aquesta ha estat extraordinàriament ràpida . 

Per posar una dada: el mes de març les con-
centracions d’òxids de nitrogen han disminuït 
a Barcelona un 66%, mentre que les partícu-
les en suspensió han baixat a la meitat: l’aire 
més net en dècades . D’altra banda, aques-
tes millores també han anat acompanyades 
d’una afectació en la salut de les persones 
i en aspectes com ara l’ocupació, l’accés a 
l’educació o l’accés a la cultura .

En definitiva, la conjuntura sobrevinguda i l’ex-
periència viscuda ens fan plantejar algunes 
preguntes . Com a societat, hem reaccionat 
ràpidament a l’emergència sanitària provoca-
da pel coronavirus, però, què ho fa que no re-
accionem de la mateixa manera a un problema 
com l’emergència climàtica, que suposa i su-
posarà una crisi global sense precedents? 

El retorn a una “nova normalitat” és retornar a 
unes altres emergències com la climàtica . Per 
tant, no podem donar per bona aquesta “nova 
normalitat”, sinó que l’objectiu ha de ser posar 
fi a les diferents crisis superposades que pa-
tim . Davant de tot plegat, ens queda una sola 
resposta: hem de repensar la manera de viure 
i organitzar la ciutat i fer les nostres societats 
més sostenibles, resistents i justes .

Igual que en els informes anteriors, els indi-
cadors de sostenibilitat s’acompanyen amb 
una bona pràctica per a cada objectiu . Són 
accions dutes a terme per entitats, empreses 
i escoles de la xarxa Barcelona + Sostenible, 
bons exemples de les iniciatives que es de-
senvolupen a la ciutat i excel·lents testimonis 
de corresponsabilitat i implicació ciutadana .
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Els indicadors de sostenibilitat 
2012-2022

L’informe 2020 dels indicadors de sostenibilitat 
es redacta, com els anteriors, en concordan-
ça amb els objectius i les línies d’actuació del 
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-
2022 i respon a la situació socioeconòmica i 
ambiental actual de Barcelona . El sistema d’in-
dicadors es va formular d’acord amb els criteris 
d’experts sobre els diferents àmbits analitzats, 
així com amb la participació de representants 
d’institucions, entitats i col·lectius de la ciutat 
membres de la xarxa Barcelona + Sostenible . 
Es va procurar mantenir les sèries dels indica-
dors rellevants que venien dels informes ante-
riors a la vegada que es va constatar la necessi-
tat d’equilibrar els aspectes socials i econòmics 
amb els ambientals a través d’indicadors nous .

Aquest informe és una eina que mesura el 
progrés de la ciutat des de la perspectiva del 
desenvolupament sostenible, atès que permet 
recopilar, de manera sintètica i global, informa-
ció sobre els diferents àmbits d’activitat .

Els indicadors de sostenibilitat de la ciutat de 
Barcelona són els següents: 
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OBJECTIU INDICADOR

1 . Biodiversitat 1.1. Superfície verda

1.2. Biodiversitat de les aus

2 . Espai públic i mobilitat 2.1. Ecomobilitat

2.2. Seguretat viària

3 . Qualitat ambiental i salut 3.1. Qualitat de l'aire

3.2. Qualitat acústica

3.3. Qualitat de l'aigua de consum humà

4 . Ciutat eficient,  
productiva i d'emissions zero

4.1. Renovació del parc d'habitatges

4.2. Consum d'aigua 

4.3. Penetració de les TIC a les llars

5 . Ús racional dels recursos 5.1. Consum responsable

5.2. Generació de residus municipals 

5.3. Recollida selectiva de residus 

5.4. Destí dels residus municipals

6 . Bon govern i responsabilitat social 6.1. Despesa municipal en els àmbits ambiental i social

6.2. Endeutament del Govern municipal

6.3. Certificacions en l’àmbit de la sostenibilitat

7 . Benestar de les persones 7.1. Esperança de vida en néixer

7.2. Accessibilitat a l'habitatge

7.3. Nivells d’ocupació

7.4. Distribució de la renda

7.5. Accés a l'oferta cultural

7.6. Satisfacció ciutadana

8 . Progrés i desenvolupament 8.1. Innovació

9 . Educació i acció ciutadana 9.1. Nivells d'estudis

9.2. Escoles que participen en projectes d’educació ambiental

10 . Resiliència i responsabilitat planetària 10.1. Canvi climàtic

10.2. Autosuficiència energètica
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 Finalment, hem seleccionat deu bones 
pràctiques d’entitats, empreses, escoles i 
organitzacions de la xarxa de signants del 
Compromís que són bons exemples d’accions 
compromeses amb la sostenibilitat .

Amb l’informe Indicadors de sostenibilitat de 
Barcelona 2020 es disposa d’un instrument 
de seguiment dels progressos de la ciutat 
des de la perspectiva del desenvolupament 
sostenible que permet veure com va evoluci-
onant la ciutat respecte al compliment dels 
objectius del Compromís Ciutadà per la Sos-
tenibilitat 2012-2022 .

L’Informe del 2020

L’informe Indicadors de sostenibilitat de Barce-
lona és el cinquè que es redacta des de la reno-
vació del Compromís Ciutadà . Se n’ha mantingut 
la imatge comuna i les sèries de dades que han 
de permetre l’avaluació de l’estat de la ciutat, 
tant actualment com al llarg dels anys . Com ja 
es va fer en els informes anteriors, es vol desta-
car la tasca feta en els aspectes següents:

 La valoració dels resultats dels indicadors es 
fa amb valors de referència específics per:

• determinar estàndards normatius locals, 
autonòmics o europeus.

• establir objectius d’acord amb els instruments de 
planificació propis municipals.

• valorar els indicadors per a la Unió Europea.

• informar del valor màxim o mínim assolit pel 
mateix indicador en la sèrie temporal analitzada.

 L’informe d’enguany vol continuar aprofun-
dint en la comprensió del comportament ter-
ritorial, sectorial i de gènere dels indicadors, 
i amb la proximitat amb les persones . Amb 
aquest objectiu, els resultats es presenten des-
agregats per districtes, barris i categories . .

 L’informe del 2020 manté l’apartat “L’any 
a cop d’ull”, en què es presenten els resultats 
quantitatius d’una manera sintètica .

 Com en anys anteriors, els indicadors es 
poden consultar al web Barcelona + Sostenible: 
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasosteni-
ble/ca/barcelona-sostenible/tags/page/indica-
dors-de-sostenibilitat-de-barcelona

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/indicadors-de-sostenibilitat-de-barcelona
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/indicadors-de-sostenibilitat-de-barcelona
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/indicadors-de-sostenibilitat-de-barcelona
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/indicadors-de-sostenibilitat-de-barcelona


10

veis vinculats a les cures, de manera que han 
tensionat la seva capacitat per atendre unes 
necessitats amb un creixement desbocat i 
han plantejat la urgència de dotar-los dels re-
cursos suficients .

La reducció de la mobilitat imposada 
per l’estratègia de contenció de la 
pandèmia ha incidit en la millora 
contundent d’alguns dels indicadors 
ambientals, com ara la contamina-
ció de l’aire, les emissions de GEH, 
la qualitat acústica i la generació de 
residus, i això ha facilitat l’oportu-
nitat d’accelerar la transició cap a 
models més sostenibles en àmbits 
com la mobilitat i l’ordenació de l’es-
pai públic. Les mesures de contenció de la 
pandèmia, com ara l’aturada de la mobilitat i 
les seves conseqüències en l’alentiment de 
l’activitat econòmica i social, han contribuït 
a una reducció important de les emissions de 
gasos i contaminants a l’atmosfera . Aquestes 
reduccions han portat al compliment de molts 
dels paràmetres ambientals . Alguns exemple 
són les emissions de GEH, que s’han reduït 
en un 90% i han complert l’objectiu de reduc-
ció anual per assolir l’objectiu establert per la  
Declaració d’Emergència Climàtica al 2030, o 
les emissions de contaminants atmosfèrics 
NO2, PM10 i PM2,5, per a les quals s’han com-
plert els valors límits anuals establerts per 
la  UE i que s’han apropat als valors recoma-
nats per l’OMS . El soroll n’és un altre exemple: 
durant la pandèmia, la reducció del trànsit i 
de l’oci nocturn va contribuir a un compliment 
més alt dels valors límit d’immissió establerts 
per l’ordenança de medi ambient .

L’any 2020, un 39% dels indicadors han millo-
rat en relació amb l’any anterior i un 25% s’han 
mantingut estables . Dels indicadors que tenen 
un objectiu normatiu, un 50% l’han assolit . Al-
hora, la majoria (54%) mantenen la tendència 
de millora en relació amb l’any 2012, i un 18% 
es manté estable (vegeu l’apartat “L’any a cop 
d’ull”) . De l’evolució dels indicadors de sosteni-
bilitat de la ciutat, se’n poden destacar alguns 
aspectes, que es comenten a continuació:

L’afectació més directa de la pandèmia 
de la covid-19 ha estat sobre la salut 
de les persones, fet que ha evidenciat 
la importància estratègica de les cu-
res i dels serveis essencials en la nos-
tra qualitat de vida. La salut i la vida de les 
persones ha estat sens dubte el principal àm-
bit d’afectació de la població de Barcelona l’any 
2020 . Segons dades del web #COVID19aldiaBCN 
de l’ASPB, durant el 2020 hi ha hagut 4 .405 per-
sones residents infectades per cada 100 .000 
habitants . L’excés de mortalitat registrada s’ha 
situat al voltant de les 4 .212 defuncions . La salut 
mental ha estat un dels àmbits en què s’ha vist 
un increment del percentatge dels nous diagnòs-
tics fets a l’atenció primària, i s’ha posat de ma-
nifest un increment de la proporció de jovent en 
risc de patir un problema de salut mental, se-
gons l’Enquesta factors de risc a l’escola secun-
dària . A banda dels efectes directes de la pandè-
mia sobre la salut de les persones, també hi ha 
hagut una sèrie d’efectes indirectes derivats del 
descens del nombre de nous diagnòstics en tots 
els grups d’edat de malalties cròniques, càncers, 
i nous casos d’ansietat i depressió . 

Així mateix, la magnitud i els efectes de la pan-
dèmia han posat en primera línia els serveis 
d’atenció a la salut, serveis assistencials i ser-

Destaquem
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Les mesures forçades per la necessitat de con-
tenir la pandèmia han permès no només conèixer 
una ciutat menys contaminada i amb menys so-
roll, sinó entendre la magnitud dels canvis neces-
saris en les variables ambientals i en les mesures 
de política pública per assolir els compromisos i 
objectius tècnics i polítics . Aquesta constatació 
ha plantejat un doble repte: d’una banda, trobar 
les mesures i estratègies de política pública que 
puguin portar a millorar les variables ambientals 
en l’ordre de magnitud constatat, i de l’altra, de-
finir les estratègies de desplegament d’aquestes 
mesures aprofitant la finestra d’oportunitat que 
ha plantejat la pandèmia per fer un salt impor-
tant en la transformació dels models de mobilitat 
i d’ordenació de l’espai públic .

Les mesures de contenció han tingut 
alhora impactes negatius en alguns 
àmbits, com ara l’ocupació, l’accés a la 
cultura, l’accés a l’educació i l’atenció 
directa a la ciutadania; això ha fet ne-
cessari implementar noves d’estratè-
gies en el marc d’una realitat canviant 
i complexa. L’aturada de les activitats no es-
sencials ha fet que la població ocupada a Barce-
lona hagi baixat per primer cop des de l’any 2012, 
després d’un creixement continuat durant més 
de set anys . Si bé la taxa d’atur ha augmentat 
més de 4 punts percentuals, les mesures esta-
blertes per frenar els acomiadaments a través 
dels expedients de regulació temporal d’ocupa-
ció (ERTE) han permès mantenir-la per sota dels 
nivells assolits durant la crisi del 2008 .

Tot i aquest amortiment en les dades globals, 
també s’ha fet evident que les desigualtats so-
cials han generat una incidència de la covid-19 i 

Destaquem

els seus impactes econòmics que ha estat de-
sigual entre la població . En la mesura que les 
condicions de vida i de treball no són iguals 
entre la societat, tenint en compte la concen-
tració d’uns determinats tipus de treball en 
determinades classes socials (per exemple, 
treballs en l’àmbit de la restauració, de cures, 
etc .), l’epidèmia ha afectat més les persones 
amb un nivell socioeconòmic més desfavorit, 
amb una incidència de la malaltia més alta i 
unes cobertures vacunals més baixes . 

El seguiment d’aquestes desigualtats i de 
l’evolució de la incidència de la pandèmia ha 
portat a plantejar i revisar de manera cons-
tant les mesures d’atenció als sectors de la 
població més vulnerables . Alguns exemples 
han estat l’establiment d’espais d’aïllament 
per fer-hi quarantenes, atendre les necessi-
tats bàsiques de les llars en situació de més 
vulnerabilitat, així com campanyes d’inter-
venció comunitària als barris per augmentar 
la cobertura vacunal, entre d’altres . Els can-
vis en les condicions de context han requerit 
una presa de decisions flexible atenent la 
complexitat de cada fase .
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Dades 
bàsiques

Territori

Longitud Greenwich: 02º 07’ 31’’ E
Latitud: 41º 25’ 10’’ N
Altitud: 412 m

Superfície del municipi: 
101.357.926 m2

Població

1.666.530 habitants
47,5% homes
52,5% dones
Densitat: 164,4 h./ha

Usos del sòl (% superfície municipi)

Residència: 27,1%
Equipaments: 10,1%
Parcs Urbans: 13,4%
Indústria i infraestructures: 13,7%
Xarxa viària: 21,0%
Parcs forestals: 14,7%

4.780 m de platges

Clima

16,8ºC Mitjana anual
35,2ºC Màxima extrema
0,6ºC Mínima extrema

Temperatura mitjana 1986-2020:
15,9ºC

2.799,3 hores de sol anuals

968,9 hPa mitjana
984 hPa màxima
941,7 hPa mínima

71% d’humitat relativa

723,5 mm totals 
86 mm/dia precipitació màxima
117 dies de precipitacions

Precipitació mitjana 1986-2020:
627,6 mm



Objectiu 1:
Biodiversitat

del verd urbà 
a la renaturalització 

de la ciutat
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Indicador 1.1. 
Superfície verda

Superfície verda per habitant

Expressa la superfície d’espais verds de propietat i gestió municipal de Barcelona per habitant. Inclou l’es-
pai forestal del parc de Collserola dins el terme municipal de Barcelona.
La distribució del verd per tipologies expressa la superfície d’espais verds públics dins la trama urbana (no 
inclou Collserola) en funció del tipus d’espai i del seu nivell de manteniment: parc, jardí, parterre, plaça i 
hort urbà. En un futur, a mesura que es disposi de més informació, es podrien afegir façanes i cobertes 
verdes, verd privat i horts comunitaris no municipals i altres verds municipals i d’altres administracions (per 
exemple, superfícies verdes dels cementiris, escoles, centres cívics, etcètera).

Fórmula: 
Superfície de verd urbà del municipi / nombre d’habitants del municipi

Unitat:
m2/h.

Periodicitat: 
Anual 

Font: 
Departament d’Avaluació d’Espais Verds i Biodiversitat. Medi Ambient i Serveis Urbans. 
Ajuntament de Barcelona.

Valors de referència:
Objectiu de planificació:
Pla Clima 2030.

Rellevància internacional:
Estratègia temàtica del medi ambient urbà. Comissió Europea.
Carta d’Aalborg. Compromisos 6.1, 6.2, 9.2.
Inclòs en els indicadors comuns europeus de sostenibilitat local.
Organització Mundial de la Salut. Indicadors de salut de les ciutats sostenibles.
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO 37120:2014.

Resultat: 

28,65 km2 de superfície verda 
(incloent Collserola)

17,22 m2/hab. de superfície 
verda (excloent Collserola)

Variació 
interanual:
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Figura 1. Distribució de la superfície de verd municipal per 
tipologies (km2, %), 2020.
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Resultat

La superfície verda del municipi de Barcelo-
na l’any 2020 és de 28,65 km2, la major part dels 
quals corresponen a la part forestal de Collsero-
la dins el municipi, 16,99 km2 (59,3%), i el 40,7% 
(11,66 km2) corresponen a verd urbà (figura  1) . 
D’aquesta superfície, el 84,4% correspon a parcs 
i jardins (9,85 km2) . 

Considerant la població de ciutat l’any 2020, 
la superfície de verd urbà per habitant és de 
7,01 m2 i la de verd total (incloent-hi el verd urbà 
i forestal) per habitant és de 17,22 m2 .

La distribució de les zones verdes públiques 
als districtes de la ciutat és desigual . El verd pú-
blic es concentra principalment a Sarrià - Sant 
Gervasi (47,65 m2/hab .), que inclou una part im-
portant de Collserola . Amb superfícies de verd 
inferiors es troben seguidament els districtes 
d’Horta-Guinardó (34,3 m2/hab .), Sants-Montjuïc 
(19,88 m2/hab .) i Nou Barris (17,11 m2/hab .; figu-
ra  2) . Els districtes amb una dotació més baixa 
de verd públic són Gràcia (3,04 m2/hab .) i Sant 
Andreu (2,11 m2/hab .) .

1

Figura 2. Distribució de la superfície de verd urbà per districtes, 2020.

* La superfície de verd forestal dins el terme municipal de 
Barcelona (Collserola) es considera estable des de l’any 2014 
(1.698,72 hectàrees). Aquesta superfície pot incloure parcs 
forestals.
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Figura 3. Variació interanual de la disponibilitat de superfície 
de verd urbà, 2020-2021.

Variació interanual

La superfície verda total ha augmentat en ter-
mes absoluts (+0,06% comptant Collserola) i ha 
disminuït per habitant (-1,59%), ja que la població 
ha augmentat (figura 3) .

Algunes de les intervencions principals de do-
tació de verd urbà es mostren a la figura 4 .

-1,8,%

-0,8%

-1,3%

-0,3%

0,2%

0,7%

Per habitantTotal Total
(sense Collserola)

0,06% 0,09%

-1,59%

Figura 4. Principals actuacions de creació de superfície verda, 2020.

ESPAI VERD DISTRICTE SUPERFÍCIE (m2)

Enjardinament de l'antic cinema Urgell (interior d'illa) EIXAMPLE 1 .127
Enjardinament de l'entorn del Mercat de Sant Antoni EIXAMPLE 1 .053
Doctor Font i Quer, 4-12 SANTS MONTJUIC 1 .010
Enjardinament dels carrers i l’arbrat de Regent Mendieta - Arizala LES CORTS 14
Remodelació de la Plaça de Benet XV SARRIÀ-SANT GERVASI 651
Remodelació del Parc de la Vall d'Hebrón (camp d’esports) HORTA-GUINARDÓ 3 .703
Enjardinament dels Jardins del carrer Tir HORTA-GUINARDÓ 2 .634
Remodelació de l'Avinguda Jordà, 9-11 HORTA-GUINARDÓ 923
Remodelació i naturalització del Passatge Xinxó HORTA-GUINARDÓ 498
Enjardinament Cristòbal de Moura - Fluvià SANT MARTÍ 8 .995
Remodelació integral de Ca l'Aranyó SANT MARTÍ 8 .989
Enjardinamet del carrer Marroc (Selva de Mar-Puigcerdà)) SANT MARTÍ 1 .106

1



Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2020

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Objectiu 1: Biodiversitat

1

Tendència 

La superfície verda total i la superfície verda urbana han augmentat progressivament (figura 5) . Des 
de l’aprovació del Compromís pel clima l’any 2015, la superfície de verd ha augmentat 0,43 hectàrees 
(figura 6) . La superfície verda total per habitant ha disminuït, i s’ha situat al voltant dels 17,22 m2/hab . 
Això s’explica per l’augment progressiu de la població de Barcelona que fa que, malgrat que la super-
fície de verd urbà augmenti, la superfície per habitant disminueixi . 

1

Figura 5. Tendència de la disponibilitat de superfície verda,1997-2020.
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27,34 27,79 28,02 28,35 28,47 28,75 27,80 28,01 28,21 28,27 28,32 28,35 28,64

11,23 11,28 11,33 11,37 11,65

2020

28,65

11,66

28,53

11,55

Per habitant 18,12 18,57 18,35 17,96 17,73 17,79 17,17 17,23 17,61 17,62 17,59 17,45 17,50 17,2217,52

Objectiu Compromís Pla Clima 2030: 1,6 km2 addicionals als valors 2015 (29,87 km2)

Nota: L’increment de superfície de verd total registrada l’any 2018 és deguda, en part, a la millora del seu inventari. 
L’any 2018 l’Ajuntament de Barcelona ha completat l’inventari dels espais verds conservats per Parcs i Jardins, 
incloent-hi els espais existents però que no estaven inventariats.
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Figura 6. Augment de la superfície de verd amb relació al valor de l’any 2015 
(any base de l’objectiu del compromís del pla Clima).
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Reptes i oportunitats

Una de les principals mesures de la Declaració 
d’emergència climàtica de Barcelona, presentada 
el 15 de gener de 2020, té a veure amb la conserva-
ció i l’increment de la infraestructura verda urbana . 
És un fet reconegut internacionalment que les fun-
cions i els beneficis del verd urbà el converteixen 
en una de les principals estratègies d’adaptació de 
les ciutats per fer front al canvi climàtic .

L’any 2020 la situació generada per la covid-19, 
conjuntament amb l’emergència climàtica, va 
posar el focus en la importància de la natura a 
les ciutats, com a suport a la salut física i emoci-
onal de les persones . S’ha demostrat el valor que 
té l’aire lliure, l’aire net, el silenci i la vegetació .  
I la ciutadania ha descobert que a la ciutat hi ha 
una gran riquesa animal i vegetal de la qual pot 
gaudir . Això ha anat acompanyat d’una consci-
enciació sobre la necessitat de preservació de 
la natura, ja que no hi ha cap dubte que la seva 
alteració perjudica la humanitat . 

El mateix any, l’Estratègia de biodiversitat 
europea 2030 feia palesa la pèrdua de biodiver-
sitat en l’àmbit global, i instava a actuar . El 20 de 
maig de 2020, en plena covid-19, Brussel·les va 
presentar una comunicació de la Comissió al 
Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econò-
mic i Social i al Comitè de les Regions de la UE 
en què es convidava totes les ciutats de més de 
20 .000 habitants a dissenyar un urban greening 
plan (pla del verd) per a finals del 2021, amb 
mesures per assolir els objectius següents per a 
l’any 2030: augmentar la biodiversitat; promoci-
onar la creació de boscos urbans, parcs, jardins, 
terrats verds, jardins verticals, rambles, prats 
urbans i zones arbustives i facilitar-hi l’accés; 
millorar la connectivitat entre espais verds (cor-
redors verds); eliminar l’ús de pesticides; limitar 
la poda i sega excessiva i altres pràctiques que 
puguin ser negatives per a la biodiversitat, i 
potenciar normatives i iniciatives sobre ús de 
fertilitzants, agricultura ecològica i producte de 
proximitat, pol·linitzadors i espècies invasores . 



Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2020

19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Objectiu 1: Biodiversitat

11

i donar més força als compromisos, han fet 
més necessària que mai l’elaboració d’un nou 
pla que marqui les principals línies d’actuació 
del verd i de la biodiversitat durant els propers 
anys . Aquest nou pla prendrà el nom de pla 
Natura per donar força comunicativa al con-
cepte, i expressar la relació de la natura urbana 
amb la natura de la Terra, i el compromís de 
Barcelona amb els reptes ecològics globals . 

 Per saber-ne més:

A Barcelona: Pla Natura Barcelona 2021-2030 . 
Ajuntament de Barcelona

Mesura de govern: Pla d’impuls de la infraestruc-
tura verda urbana . Ajuntament de Barcelona 2017 .

Pla Clima per a l’emergència 2030 . Ajuntament 
de Barcelona, 2018 .

Pla director de l’arbrat 2017-2037 . Ajuntament 
de Barcelona .

Pla de mitgeres . Ajuntament de Barcelona .

Registre de cobertes verdes i murs verds . Mapa 
Barcelona + Sostenible .

Registre d’horts urbans a la ciutat . Mapa Bar-
celona + Sostenible

Estratègia d’agricultura urbana a la ciutat de 
Barcelona 2019-2030 . Ajuntament de Barcelona .

Guia de terrats vius i cobertes verdes . Ajunta-
ment de Barcelona .

Al món: Web Cities with nature .

Amb motiu del Dia de la Biodiversitat, el 
22 de maig de 2020 l’ICLEI (governs locals per la 
biodiversitat), a través del programa “Cities with 
Nature”, va expressar, també, que el benefici de 
tenir una natura potent a la ciutat és alt per a 
la ciutadania, i per a la conservació i millora de 
la biodiversitat, i concretava deu beneficis de 
tenir natura a les ciutats .

Durant aquells mesos Barcelona va experi-
mentar una oportunitat per accelerar les seves 
polítiques de gestió ecològica i naturalització, 
i va fer un salt significatiu . La situació que es 
va donar durant els mesos de març, abril i maig 
del  2020, amb una primavera plujosa i amb els 
parcs i jardins tancats, no mantinguts, i no 
impactats per l’ús de les persones i dels gossos, 
amb menys contaminació, menys soroll, i menys 
residus, va ser una conjuntura excel·lent per 
recuperar la flora i la fauna . Barcelona va tro-
bar-se amb més biomassa verda i en bon estat de 
salut, més continuïtat del verd, florides espontà-
nies, més diversitat florística, més quantitat de 
flor i més oferta per a la pol·linització . La ciutat 
tenia un enjardinament espontani que se sumava 
a l’enjardinament d’origen humà . Pel que fa a la 
fauna, el paisatge sonor es va fer més percep-
tible allà on no hi havia el soroll dels cotxes: les 
aus van cantar molt per estar en època de repro-
ducció i es van poder escoltar bé . 

L’any 2013 Barcelona va llançar el Pla del 
verd i de la biodiversitat 2020, que ha estat 
el full de ruta els darrers anys . L’any 2017 el 
Govern municipal va tirar endavant la mesura de 
govern “Programa d’impuls a la infraestructura 
verda urbana”, en què concretava els compro-
misos del pla . Arribats a l’any 2020, la situació 
viscuda i la necessitat d’actualitzar, confirmar 

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/12162/Pla_Natura_Barcelona_2030_digital.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-verda-i-biodiversitat/pla-infraestructura-verda
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-verda-i-biodiversitat/pla-infraestructura-verda
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/energia-i-canvi-climatic/pla-clima
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Mesura-Govern-Pla-Director-Arbrat.pdf
 http://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/ca/canal/remodelacio-de-mitgeres
http://www.bcnsostenible.cat/web/noticia/concurs-cobertes-verdes?page=3
http://www.bcnsostenible.cat/ca/web/punts?categoria%5b%5d=g07
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/116590
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/116590
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/86542/7/Guia_Terrats_i_Cobertes_Verdes.pdf
http://www.citieswithnature.org/
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Indicador 1.2. 
Biodiversitat de les aus

Expressa l’evolució de les poblacions d’espècies autòctones i assilvestrades (exòtiques i coloms semido-
mèstics) d’ocells a Barcelona de l’any en qüestió, en relació amb les poblacions censades el primer any 
que es va iniciar el procés de monitoratge (2005). 
Els censos es duen a terme de manera sistemàtica dues vegades durant la temporada de nidificació (en-
tre els mesos d’abril i juny) i dues vegades més durant la temporada d’hivernada (entre els mesos de de-
sembre i gener), en onze itineraris de tres quilòmetres representatius dels hàbitats principals de la ciutat. 
L’índex és estimat pel programari TRIM (Trends and Indices for Monitoring data; Pannekoek i Van Strien, 
2005), que calcula les tendències temporals en la mida de les poblacions d’espècies autòctones i assil-
vestrades d’ocells utilitzant la categorització adoptada per l’European Bird Census Council: augment fort, 
augment moderat, estable, canvi incert, disminució moderada i disminució forta. 
Els valors obtinguts per a cada espècie s’avaluen de manera independent en temporada de nidificació o 
d’hivernada i s’agrupen per obtenir un índex per a les espècies nidificants i un altre per a les hivernants 
(Gregory et al., 2005). 
El resultat obtingut per a l’any en curs es compara amb el valor de l’any de referència, al qual es dona el 
valor 1 (en el cas de Barcelona, es pren l’any 2005). L’índex global s’obté fent la mitjana aritmètica del valor 
obtingut per als ocells nidificants i els hivernants i, d’aquesta manera, s’expressa un sol resultat per a 
cada un dels dos grups tractats: espècies autòctones i assilvestrades.

Fórmula: 
Valor de l’índex per l’any actual / valor de l’índex per l’any 2005.

Unitat:
--

Periodicitat: 
Anual

Font: 
Informe 2020. Programa de seguiment d’ocells comuns a Barcelona (SOCC)

Valors de referència:
Objectiu propi:
Informe SOCC 2005: augmentar el nombre d’exemplars d’espècies autòctones i disminuir el nombre 
d’exemplars de les espècies assilvestrades.

Rellevància internacional:
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO 37120:2014: desenvolupament sostenible de 
les comunitats.

Índex d’evolució poblacional de les espècies d’ocells  
autòctones i assilvestrades

1

Resultat: 

 

Espècies autòctones: 0,57 
 

Espècies assilvestrades: 1,39 

Variació 
interanual:
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Resultat

La població d’ocells autòctons empitjora res-
pecte al 2019 i continua sent menor l’any 2020 
(índex = 0,57) que l’any 2005 (índex = 1) . En el 
conjunt de les espècies analitzades, la majoria 
han disminuït les seves poblacions; 14 espècies 
a la primavera o a l’hivern . Les més emblemà-
tiques són el pardal (descens primaveral fort), 
la merla, la cadernera, el gafarró, el rossinyol 
(absent a l’hivern), el verdum, el tallarol capne-
gre i la mallerenga carbonera (figura 1), mentre 
que només el tudó (augment entre moderat i fort) 
i la tórtora turca (moderat) han incrementat les 
seves poblacions . En el cas de la garsa, es regis-
tra una tendència estable a la primavera i l’hivern, 
mentre que els estornells, la mallerenga blava, 
el falciot negre i l’oreneta (absents a l’hivern) i 
el pit-roig només són estables a la primavera . 
La primavera del 2020 ha estat particular, ja 
que el confinament pandèmic ha reduït dràsti-
cament els mostrejos primaverals de la ciutat, 
de manera que dels 11 itineraris actius, només 
se n’han fet de manera completa  5 (passeig de 
Sant  Joan, Collserola, carretera de les Aigües, 
Barcelona Litoral, Diagonal i Sant Andreu) . Per 
tant, cal prendre’s amb precaució els resultats i 
esperar a la propera temporada per veure si es 
confirmen les tendències a curt termini .

L’augment de la població de les espècies 
assilvestrades (exòtiques i coloms semidomesti-
cats) sembla que ha perdut una mica d’intensitat 
(índex el 2020 = 1,39, mentre que el 2019 va ser 
1,43), tot i continuar en valors preocupants per al 
conjunt de la sèrie . Aquest retrocés del valor de 
l’indicador, però, es deu només al comportament 
de la cotorra de Kramer, que, tant a la primavera 
com a l’hivern, ha presentat un increment mode-
rat (l’any passat era fort) . La cotorreta de pit gris 
segueix en augment moderat a la primavera i el 
colom semidomèstic, entre el 2005 i el 2020, ha 
disminuït moderadament (figura 1) . En aquest 

1

darrer cas, cal dir que alguns especialistes apun-
ten que el 2018 hi havia una població barcelonina 
d’uns 113 .000 exemplars de colom i va tenir un 
augment entre el 2017 i 2018 (Senar i col·l ., 2020) . 
Aquesta dada, tot i que ha estat calculada amb 
una metodologia diferent, coincideix amb la que 
es troba al SOCC i que mostra, malgrat la dis-
minució general de la sèrie 2005-2020, un lleu 
repunt de població des del 2017 fins al 2020 . 
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AUTÒCTONES PRIMAVERA 2005 - 2020 HIVERN 2004/05 - 2020/21

Tudó Columba palumbus Augment moderat Augment fort

Tórtora turca Streptopelia decaocto Augment moderat Augment moderat

Mosquiter comú Phylloscopus collybita Absent a la primavera Estable

Garsa Pica pica Estable Estable

Tallarol capnegre Sylvia melanocephala Disminució moderada Estable

Falciot negre Apus apus Estable Absent a l’hivern

Oreneta vulgar Hirundo rustica Estable Absent a l’hivern

Mallerenga blava Cyanistes caeruleus Estable Disminució moderada

Estornells negre/vulgar Sturnus sp. Estable Disminució moderada

Raspinell comú Certhia brachydactyla Estable Incerta

Cuereta blanca Motacilla alba Incerta Disminució moderada

Cotxa fumada Phoenicurus ochruros Incerta Estable

Pinsà comú Fringilla coelebs Incerta Disminució moderada

Cadernera Carduelis carduelis Disminució moderada Disminució moderada

Verdum Carduelis chloris Disminució moderada Incerta

Cargolet Troglodithes troglodithes Disminució forta Disminució moderada

Mosquiter pàl·lid Phylloscopus bonelli Disminució moderada Absent a l’hivern

Pit-roig Erithacus rubecula Estable Disminució moderada

Tord comú Turdus philomelos Incerta Disminució moderada

Xoriguer Falco tinnunculus Disminució moderada Incerta

Mallerenga carbonera Parus major Disminució moderada Estable

Rossinyol Luscinia megarhynchos Disminució moderada Absent a l’hivern

Pardal comú Passer domesticus Disminució forta Disminució moderada

Gafarró Serinus serinus Disminució moderada Incerta

Merla Turdus merula Disminució moderada Disminució moderada

ASSILVESTRADES

Cotorra de Kramer Psittacula krameri Augment moderat Augment moderat 

Cotorreta de pit gris Myiopsitta monachus Augment moderat Estable

Colom semidomèstic Columba livia Disminució moderada Disminució moderada 

Figura 1. Tendències de l’índex poblacional d’espècies autòctones i assilvestrades (2004/05 - 2020/21).

Variació interanual

El valor de l’índex ha disminuït tant per a les 
espècies autòctones (-19,4%) com per a les es-
pècies assilvestrades (-3,0%; figura 2) . 

Espècies
assilvestrades

Espècies
autòctones

-19,4%

-3,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

Figura 2. Variació interanual de l’índex de tendència poblacional 
dels ocells, 2015-2020.
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Tendència 

La tendència des del 2005 continua sent de 
davallada de les poblacions d’ocells autòctons 
i d’augment de les poblacions d’espècies assil-
vestrades . L’any 2020 respecte al 2019 mostra 
un decrement important de les espècies autòc-
tones (figura 3), que assoleixen el valor absolut 
més baix de tota la sèrie analitzada (2005-2020) . 
En comparació amb la resta de Catalunya, on 
el 2020 el nombre d’espècies autòctones nidi-
ficants en augment va ser lleument superior al 
de les que es troben en disminució (ICO, 2021), 
a la ciutat de Barcelona només 2 augmenten i 
14 disminueixen la seva població a la primavera 
o a l’hivern . Aquest fet podria indicar que Bar-
celona presenta una problemàtica ambiental a 
la primavera peculiar, diferent a la de la resta 
de Catalunya, i per tant susceptible de millorar 
mitjançant la gestió ambiental . 

Els fenòmens més lligats a les condicions urba-
nes de Barcelona semblen ser principalment 
la disminució regular i continuada dels ocells 
autòctons, en especial a la primavera (onze 
espècies) . A més, entre les espècies en decre-
ment s’hi troben algunes de boscos i matollars 
més o menys mediterranis, tal com el tallarol 
capnegre, la mallerenga carbonera, el mosqui-
ter pàl·lid o el rossinyol, que en el conjunt de 
Catalunya es troben en augment (ICO, 2021) . 
Això se suma a altres davallades que es donen 
també en patrons biogeogràfics en ambients 
urbans a escala europea, com la disminució 
del pardal i la merla i els augments importants 
de la tórtora turca i del tudó . Resulta interes-
sant que, malgrat haver colonitzat la ciutat fa 
menys de vint anys, aquests dos ocells es tro-
ben entre les cinc espècies autòctones més 
abundants a tota la ciutat .

En canvi, les tendències temporals dels ocells 
hivernants semblen, en bona part, similars a 
les del conjunt de Catalunya (ICO, 2019) . Aquest 
fet pot indicar que les poblacions hivernants a 
Barcelona estan molt més connectades amb 
les catalanes que a la primavera i, per tant, 
es troben afectades pels mateixos processos 
que a Catalunya . En aquesta estació, la gestió 
ambiental de la ciutat pot tenir menys marge 
de maniobra . En efecte, les tendències tempo-
rals dels hivernants anirien lligades, en part, 
a l’augment de temperatures pel canvi glo-
bal que els permet romandre al seu país i no 
migrar fins aquí . Exemples clars són el pit-roig 
i el pinsà, en clar augment poblacional a tot 
Europa però en disminució hivernal a Barce-
lona i a Catalunya (ICO, 2019) . 

Amb relació al total d’espècies, disminuei-
xen més les poblacions a la primavera (onze 
espècies) que a l’hivern (deu espècies) . D’altra 
banda, preocupa molt la disminució del pardal 
manifestada des del 2011 i amb una pèrdua de 
més del 60% dels efectius els darrers 16 anys . 
Les poblacions d’espècies assilvestrades 
han augmentat, tot i l’aparent reducció de les 
poblacions de colom semidomèstics i la menor 
taxa d’augment de la cotorra de Kramer .

En la comprensió dels possibles factors res-
ponsables dels fenòmens apuntats, s’han de 
tenir en compte les consideracions següents:

a) Hi ha un grup d’espècies que continuen 
presentant tendències poblacionals vari-
ants en els darrers anys: puput, xoriguer, 
oreneta, raspinell, bosqueta vulgar, bruel, 
cargolet, mallerenga emplomallada i mos-

1



Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2020

24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Objectiu 1: Biodiversitat

1

quiters . Aquesta variació es relaciona amb 
els problemes de mostratge associats a la 
seva baixa abundància a la ciutat . 

b) Entre les espècies que pateixen un des-
cens en la temporada de cria, en continuen 
destacant dues de profundament urbanes 
que també decreixen en moltes ciutats 
europees: el pardal (disminució forta des 
del 2019) i la merla (disminució moderada) . 
Sembla que aquest declivi està originat per 
diverses causes, algunes de les quals, mal 
conegudes . Un dels factors podria ser el 
derivat de la competència amb les cotor-
res, la tórtora turca, la garsa o el tudó . Un 
altre podria ser l’alta pertorbació per les 
molèsties ocasionades pels gossos sense 
corretja o per la predació real o potencial 
per part de gats assilvestrats .

c) Un altre grup que continua mostrant una 
disminució important són els ocells de cant 
de la família dels fringíl·lids: la cadernera 
(descens fort primaveral), el verdum (amb 
menor descens que el 2019) i el gafarró . 
Les poblacions d’aquestes espècies també 
disminueixen clarament a la resta de Cata-
lunya . Manquen estudis concloents, però 

una causa aparent pot ser la captura que 
en fan els afeccionats als concursos de 
cant, sobretot en zones amb alta densitat 
de població humana com la nostra ciutat . 
Una altra és la dependència que tenen amb 
el consum de plantes ruderals (de marge) 
en desaparició progressiva a tot Ibèria . 

d) Les espècies que s’alimenten d’altres 
animals, com ara insectes, rosegadors 
o ocells mateixos, estan en descens, 
probablement a causa de la disminució 
d’animals petits en l’ambient urbà com 
papallones, un patró general a tot el con-
tinent europeu . Es tracta de mallerengues, 
estornells, cueretes, pit-roigs, rossinyols, 
merles, xoriguers i tallarols .

e) En el cas dels ocells assilvestrats, la dis-
minució dels coloms semidomèstics pot 
atribuir-se a les mesures efectives de 
control municipal fins el 2015 . El mínim de 
coloms va ser el 2016, any a partir del qual 
s’han aplicat altres mesures de gestió com 
la utilització de la nicarbazina, analitzada 
per Senar i col·l . (2020) . El SOCC, els dar-
rers anys, detecta un lleu increment, que 
el porta cap a l’estabilització poblacional .
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Figura 3. Evolució de l’índex poblacional d’espècies autòctones i assilvestrades. 2005-2020.

Ín
de

x 
po

bl
ac

io
na

l

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,60

1,40

2005

1,00

1,00

2006

1,05

1,10

2007

1,10

1,07

2008

0,95

1,05

2009

0,99

1,13

2010

0,94

1,05

2011

0,99

1,07

2012

0,81

1,02

2013

0,78

1,16

2014

0,80

1,28

2016

0,78

1,15

2017

0,77

1,18

2019

0,72

1,44

2020

0,57

1,39

2018

0,66

1,31

2015

0,91

1,22

Espècies 
autòctones

Espècies 
assilvestrades

Tendència espècies autòctones

Tendència espècies assilvestrades

1

Reptes i oportunitats

Pel que fa a les poblacions de les espècies 
assilvestrades, se n’ha registrat un decrement 
i l’indicador ha empitjorat . El 2020, les aus au-
tòctones, a diferència del 2019, han disminuït 
clarament, malgrat una primavera molt plujosa i 
beneficiosa per als ocells, així com pel potenci-
al efecte beneficiós del tancament humà per la 
covid-19; efecte molt curt en el temps i que no es 
manifesta en la millora de les tendències ni en 
la riquesa i abundància dels ocells . La disminu-
ció contínua i global des de l’any 2005 continua 
requerint que s’aprofundeixi en el coneixement 
de les causes que la provoquen . La influència de 
la meteorologia, el canvi climàtic o el canvi de 
patrons migratoris hi tenen un paper, però l’alta 

densitat humana i el paper important de la ges-
tió humana a la zona suggereix que els factors 
socials locals poden tenir un paper més impor-
tant que els factors naturals . Alguns d’aquests 
factors locals són els següents: 

1) Estudis preliminars semblen apuntar que la 
trama no urbana a Collserola podria contri-
buir més que la trama urbana en el decre-
ment de l’índex . L’origen podria estar en l’in-
crement de pertorbació que pateix la fauna 
per la gran massificació en l’ús de l’espai per 
part de ciclistes i vianants al parc o en gesti-
ons puntuals com el control del senglar, que 
comporta desbrossades molt intenses . Cal, 
però, aprofundir en les dades per poder de-
terminar-ne les causes reals . 
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 Per saber-ne més:

A Barcelona: Informe del seguiment d’ocells 
a la ciutat de Barcelona, anuals . Xavier Ferrer, 
Sergi Herrando i Marc Anton . ICO, UB i Ajunta-
ment de Barcelona .

Anton, M .; Herrando, S .; Garcia, D .; Ferrer, X .;  
Cebrian, R . Atles dels ocells nidificants de  
Barcelona. 2017 . Barcelona: Ajuntament de Bar-
celona, ICO, UB, Zoo de Barcelona .

“Nicarbazin has no effect on reducing fe-
ral pigeon populations in Barcelona .” 2020 .  
Senar, J .C ., Navalpotro, H ., Pascual, J . and  
Montalvo, T . Pest Manag Sci. doi:10 .1002/ps .6000

A Catalunya: Informes anuals del Programa de 
seguiment d’ocells comuns a Catalunya (SOCC) . 
ICO

Al món: Common Birds - Population index .  
European Environment Agency .

2) La població excessivament gran de gats as-
silvestrats de vida lliure que, malgrat que 
són alimentats artificialment en les colò-
nies, igual que en altres ciutats europees, 
nord-americanes, o australianes, poden eli-
minar una fracció important d’ocells silves-
tres o impedir-ne l’accés a zones potencial-
ment aptes per a la cria o l’alimentació . 

3) La creixent escassetat d’indrets de nidifica-
ció per als ocells que ocupen edificis o mobi-
liari urbà, tant els actuals com les barreres 
arquitectòniques que es posen als antics .

4) La urbanització de solars o altres espais per-
meables .

5) La contaminació acústica i atmosfèrica .

6) Aprofundir en la gestió de la vegetació, en 
especial l’arbustiva i l’herbàcia, per veure 
com afecta les diferents espècies d’ocells 
procurant introduir vegetació autòctona .

Per conservar els ocells autòctons, també 
és necessari reforçar els serveis que proporci-
onen els hàbitats urbans, com ara augmentar 
la vegetació que dona fruits a la tardor i l’hivern 
(heures, arbustos com l’arboç o el llentiscle) i 
les plantes ruderals, i intensificar l’aplicació de 
mesures de control dels ocells assilvestrats per 
minimitzar les pressions que generen sobre les 
espècies autòctones per factors de competèn-
cia, predació i parasitisme .

http://www.ornitologia.org/ca/quefem/monitoratge/seguiment/socc/socc_informes.html
http://www.ornitologia.org/ca/quefem/monitoratge/seguiment/socc/socc_informes.html
http://www.pecbms.info
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Bona pràctica
Objectiu 1. Biodiversitat: del verd urbà  
a la renaturalització de la ciutat.

Descripció de la iniciativa

El Laboratori de Justícia Ambiental de Barce-
lona (BCNUEJ), en col·laboració amb l’Institut 
de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), fa 
anys que treballa sobre gentrificació, natura-
lesa urbana, salut pública i l’accessibilitat als 
espais verds i blaus. La major part del coneixe-
ment que genera queda en forma de publicaci-
ons, vídeos, presentacions o altres materials. 

Arran dels Diàlegs per a l’aplicació de solu-
cions basades en naturalesa que han estat 
organitzant al llarg dels últims quatre anys en 
el marc dels projectes europeus Naturvation 
i ENABLE, van decidir sortir de les oficines i 
ordinadors i organitzar una trobada explica-
tiva, formativa i discursiva pels espais verds 
de Barcelona. D’aquesta manera volien reu-
nir veïnes, tècnics municipals, arquitectes i 
persones expertes, així com activistes per la 
justícia social del barri, per compartir coneixe-
ments. Van escollir el barri del Poblenou per a 
aquesta activitat, ja que és un barri en plena 
transformació dels espais verds i blaus, però 
també a causa de la pressió immobiliària que 
cada vegada expulsa més veïnes i veïns del 
barri. A més, van demanar la participació de 
diversos actors que coneixen les històries i el 
desenvolupament de les noves zones verdes, 
incloent-hi persones que prenen part acti-
vament en les mobilitzacions pel dret a l’ha-
bitatge al barri. Així va néixer la “Bicicletada 
pels nous espais verds del Poblenou”.

Organitzar una activitat formativa que no fos 
digital durant la pandèmia de la covid-19 va 
ser complicat, però alhora molt necessari. 
Moltes de les persones que van participar en 
la Bicicletada necessitaven aquesta mena 
d’espais segurs, de diàleg, aprenentatge i 
intercanvi cara a cara, en l’època de distan-
ciament social. Organitzar una activitat a 
l’aire lliure sobre les bicicletes, amb parades 
curtes i dividits en grups petits, va ser una 
fórmula per crear i intercanviar coneixement 
molt útil i reeixida.

Van unir-se a la Bicicletada prop de 25 perso-
nes, amb una gran diversitat d’àmbits perso-
nals i professionals, totes interessades en els 
processos de naturalitzar la ciutat i la sosteni-
bilitat urbana. El primer punt d’aturada va ser 
el parc de les Glòries, on van tenir l’oportuni-
tat de reunir-se amb uns quants membres de 
l’equip de planificació del projecte “Canòpia 

1

Bicicletada pels nous espais verds 
del Poblenou
Una mirada transversal al verd i a l’urbanisme

http://www.bcnuej.org/outreach/urip-dialogue-barcelona/
http://www.bcnuej.org/outreach/urip-dialogue-barcelona/
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/destaquem/document/13573/bicicletadanaturvation-programaprovisional.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/destaquem/document/13573/bicicletadanaturvation-programaprovisional.pdf
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urbana” d’IRBIS, que van explicar el projecte 
i les etapes següents del seu desenvolupa-
ment. 

Des d’allí van creuar al parc central del 
Poblenou i van arribar al nou eix verd Cris-
tóbal de Moura, una àrea anteriorment ocu-
pada per complexos industrials. Allà es va 
organitzar una conversa amb personal tèc-
nic de l’Ajuntament de Barcelona en relació 
amb les innovacions de l’eix verd (per exem-
ple, sistemes de drenatge sostenible - SUD), 
així com amb persones de l’Observatori dels 
barris de Poblenou, que van explicar les 
transformacions i els conflictes urbanístics i 
socioculturals que es produeixen al barri dins 
del Pla 22@. La barreja d’actors va oferir una 
visió global i complexa dels reptes de soste-
nibilitat urbana: des de la dificultat d’intro-
duir solucions basades en naturalesa fins a 
les lluites locals per aconseguir més cohesió 
social i el dret a habitatges dignes.

La parada següent va ser la superilla del 
Poblenou, on van fer un exercici de ‘llegir el 
paisatge’ i entendre el verd des de diverses 
mirades, tant d’una manera individual com 
grupal. Va seguir creuant el barri del Poblenou 
fins a l’hort de La Vanguardia, aglutinat entre 

quatre hotels i sota pressió de ser desmante-
llat per la seva expansió contínua. La  icicle-
tada va acabar amb una reflexió col·lectiva 
dins de l’espai acollidor de ConnectHort, 
acompanyats i guiats pel seu equip.

El recorregut en bicicleta va mostrar als par-
ticipants la varietat d’espais verds que s’han 
implementat en els darrers anys al Poblenou. 
Van aprendre, malgrat les seves importants 
característiques ecològiques i recreatives, 
com els casos del parc de les Glòries i l’eix 
verd Cristóbal de Moura poden acabar ser-
vint, intencionadament o no, als interessos 
de nous desenvolupaments immobiliaris. 
Aquests espais van contrastar fortament amb 
la temporalitat i precarietat dels horts urbans 
dirigits pels moviments socials de base, que 
promouen la cohesió de barri a través de l’ús i 
el compromís amb la natura urbana.

Va acabar l’esdeveniment amb la clara com-
prensió de la necessitat de més espais com la 
Bicicletada, esdeveniments realitzats a l’aire 
lliure que explorin territoris verds urbans en 
què l’aprenentatge es fa a través de l’obser-
vació, l’intercanvi i el diàleg.

1
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Bona pràctica

1

Per saber-ne més: 

Durada: Preparació de l’activitat: 4-5 mesos.
Activitat: dissabte 3 d’octubre de 2020, de 
10.00 a 14.30 h.

Valors que cal destacar: Educativa, comu-
nicativa, reflexiva, col·laborativa, diversitat 
d’actors, replicable.

Entitat impulsora: Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB), Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals (ICTA), Laboratori 
de Justícia Ambiental i Sostenibilitat de 
Barcelona (BCNUEJ)

Contacte  
Institute of Environmental Science and 
Technology (ICTA). Universitat Autònoma de 
Barcelona. Bellaterra 
filka.sekulova@uab.cat 
www.bcnuej.org 

Vídeo  
https://youtu.be/cDGsZRr4wQs

Entitats col·laboradores  
www.ent.cat 
www.naturvation.eu 
www.agriculturaurbana.cat

Indicadors associats

Activitat dissenyada per a 
25 participants dels més 
de 40 inscrits en dos dies.

5 espais verds visitats

7 entitats participants com 
a ponents

Capacitat de defensar 
espais verds vulnerables, 
com l’hort de La Vanguardia.

| PROGRAMA PROVISIONAL

0 | 10.00h. 

1 | 10.15 – 10.45h.  

2 | 11.00 – 11.30h.  

3 | 11.40 – 12.10h.  

4 | 12.20 – 12.40h. 

5 | 12.50 – 13.20h.  

6 | 13.30 – 14.30h. 

| Organitza:

Punt de trobada: Nou parc de “Les Glòries”
A l’entrada del Carrer de Cartagena

Nou parc de “Les Glòries”
Ponent: Xavier Mayor Farguell (IRBIS)
Direcció C/ Cristobal de Moura (15’)

Corredor verd “Cristobal de Moura”
Ponent: Roberto Soto Fernández 
(Ajuntament de Barcelona)
Direcció C/ Pere IV (10’)

Carrer Pere IV

Direcció Superilla del Poblenou (10’)

Superilla del Poblenou
Ponents: Isabelle Anguelovski 
(BCNUEJ, ICTA-UAB) i Barcelona+Sostenible
Direcció hort comunitari “La Vanguardia” (10’)

Hort comunitari “La Vanguardia” 
(C/Llacuna amb C/Llull). 
Ponent: “La Vanguardia” 
Direcció ConnectHort (10’)

Hort comunitari “ConnectHort”
Ponents: introducció a l’espai per part de   
representants de l’hort i reflexions finals amb  
els/les participants.
Dinar gratuït (entrepà i beguda), organitzat en 
un entorn segur i respectant el distanciament 
social necessari.

Descripció de la ruta:



Objectiu 2:
Espai públic

i mobilitat
del carrer per circular  

al carrer per viure-hi
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Objectiu 2: Espai públic i mobilitat

2

Indicador 2.1. 
Ecomobilitat

Pes de l’ecomobilitat en els desplaçaments realitzats

Expressa la proporció d’etapes de desplaçaments fetes per la població de més de 15 anys resident a 
Barcelona en modes de transport públic i no motoritzat (a peu i en bicicleta). S’entén per etapa la fracció 
del desplaçament que comporta un canvi de mitjà de transport amb una durada superior a cinc minuts.
El transport públic inclou el metro, l’autobús, el tramvia, el tren, l’autocar i el taxi. El transport privat 
inclou el cotxe, la moto, la furgoneta i el camió. Es presenten els resultats desagregats per tipus de des-
plaçament (intern a la ciutat o de connexió intermunicipal).

Fórmula: 
∑ d’etapes de desplaçaments efectuades en mitjans de transport no
motoritzats i públics / total d’etapes de desplaçaments

Unitat:
%

Periodicitat: 
Anual

Font: 
Memòria “Dades bàsiques de mobilitat”. Ajuntament de Barcelona

Valors de referència:
Objectiu de planificació:
Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018. Ajuntament de Barcelona

Rellevància internacional:
Setena estratègia temàtica del medi ambient urbà. Comissió Europea.
Carta d’Aalborg+10. Compromís 6.2.
Indicadors comuns europeus de sostenibilitat local.
Organització Mundial de la Salut. Indicadors de salut de les ciutats sostenibles. 
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO37120:2014: desenvolupament sostenible de  
les comunitats.

Resultat del 2018: 

En tots els desplaçaments: 74,9% 
En els desplaçaments interns: 83,3%
En els desplaçaments de connexió: 59,8%

Variació 
interanual:

* Dades no 
disponibles  
per al 2020.
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Objectiu 2: Espai públic i mobilitat

2

Resultat

L’any 2018, el nombre d’etapes de despla-
çaments efectuades en dia feiner ha estat de 
8 .436 .196 . El 64,4% d’aquestes etapes corres-
ponen a desplaçaments interns dins la ciutat 
i, la resta, a desplaçaments de connexió amb 
altres municipis . El 74,9% d’aquests desplaça-
ments han estat fets amb mitjans d’ecomobili-

Interns De connexió

Vehicle privat 16,7 40,7

Transport públic 33,6 52,2

Bicicleta 3,2 0,4

A peu 46,5 7,2

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Totals

25,1

40,2

2,2

32,5

Pr
op

or
ci

ó 
%

Figura 1. Pes de l’ecomobilitat en els mitjans de transport de la població resident, 2018.

tat . Aquests mitjans predominen tant en els 
desplaçaments interns com en els de con-
nexió, i el seu pes és superior en els despla-
çaments interns (83,3% i 59,8%, respecti-
vament) . En els desplaçaments interns, els 
mitjans predominants són a peu i en trans-
port públic (46,5% i 33,6%), i en els de conne-
xió, en transport públic (52,2%) (figura 1) .
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Objectiu 2: Espai públic i mobilitat

2

Variació interanual

El nombre de desplaçaments efectuats en 
mitjans d’ecomobilitat ha augmentat en rela-
ció amb l’any anterior (+0,7%) . El nombre total 
de desplaçaments també ha augmentat . En els 
desplaçaments en bicicleta l’increment ha es-
tat més notori (+2,8%) que en la resta de mitjans 
(+0,3% per als desplaçaments a peu i +0,9% per 
al transport públic) .

En termes relatius, la proporció de despla-
çaments fets en mitjans d’ecomobilitat en rela-
ció amb el total ha augmentat lleugerament en 
els desplaçaments interns (+0,3%) i en els de 
connexió (+1,4%) . Tant en els desplaçaments in-
terns com en els de connexió ha augmentat la 
proporció dels desplaçaments en bicicleta de 
manera important (aproximadament +2,4% i 
+3,4%, respectivament, figura 2) .

Figura 2. Variació interanual de la proporció de desplaçaments efectuats en els diversos mitjans, 2017-2018

Interns Connexió Total

0,0

2,4

0,6

-1,5

0,3
0,0

3,4

1,5

-2,0

1,4

0,3

2,8

0,9

-2,0

0,7

-0,3%

-0,2%

-0,1%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,0%
Modes

d’ecomobilitat
A peu Amb bicicleta Transport

públic 

Transport
privat 
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Objectiu 2: Espai públic i mobilitat

2

Tendència 

El nombre total de desplaçaments continua 
augmentant des de l’any 2013, moment en què 
va assolir el mínim del període analitzat . Per al 
cas dels desplaçaments en bicicleta, aquest 
augment ha estat continu des de l’any 2011 . 

El pes de l’ecomobilitat en els desplaça-
ments totals augmenta després d’alguns anys 
d’estabilitat i es manté per sota de l’objectiu 
establert pel Pla de mobilitat urbana 2013-
2018 per als desplaçaments totals (78,9%) 
(figura 3) . La proporció de desplaçaments en 
bicicleta augmenta, mentre que els efectuats 
en transport públic ho fa més lleugerament . 

Figura 3. Tendència de l’ecomobilitat entre els residents, 2011- 2018.
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ts Objectiu ecomobilitat PMU 2013-2018: 78,9%

2011 2012 2013 2014 2015 2016
887.928

1.699.544

109.282

2.302.569

7.833.495

73,3%

Interns

1.200.420

1.427.252

8.869

197.631

Connexió

882.213

1.627.995

115.402

2.318.687

7.709.557

73,3%

Interns

1.174.305

1.383.010

8.931

199.014

Connexió

867.409

1.629.237

117.415

2.294.341

7.662.339

73,5%

Interns

1.160.797

1.382.551

9.087

201.502

Connexió

865000

1.648.000

127.000

2.283.000

7.690.000

73,8%

Interns

1.149.000

1.408.000

10.000

201.000

Connexió

879.308

1.686.459

134.772

2.359.109

7.896.223

73,9%

Interns

1.181.120

1.439.629

10.250

205.577

Connexió

891.717

1.714.930

153.775

2.388.598

8.036.260

73,9%

Interns

1.203.560

1.463.839

11.695

208.147

Connexió

2017
895.453

1.762.557

167.352

2.454.561

8.225.347

74,4%

Interns

1.207.362

1.514.483

12.728

210.852

Connexió

2018
907.494

1.824.724

176.373

2.525.941

8.436.196

74,9%

Interns

1.206.404

1.566.967

13.414

214.879

Connexió

73,3% 73,3% 73,5% 73,8% 73,9% 73,9%
74,9%

7,83 7,70 7,66 7,69 7,89 8,03
8,23 8,44

74,4%

Els desplaçaments a peu es mantenen pràc-
ticament estables . En els desplaçaments 
interns, el pes de l’ecomobilitat està cada 
vegada més a prop d’assolir l’objectiu esta-
blert en el Pla de mobilitat urbana per al 2018 
(86,4%); això pot estar determinant que el seu 
increment sigui cada vegada més feble donat 
que la proporció ja és molt alta . En els des-
plaçaments de connexió, en què la proporció 
de desplaçaments amb modes d’ecomobilitat 
encara roman lluny de l’objectiu (64,4%), els 
augments interanuals són més importants .
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2

Per saber-ne més:

A Barcelona: Pla de mobilitat urbana 2013-
2018 . Ajuntament de Barcelona .

Programa Superilles i Mesura de govern: Om-
plim de vida els carrers . Implantació de les 
superilles a Barcelona (2017-2019) . Ajunta-
ment de Barcelona .

Pla de barris de Barcelona (2016-2020) . Ajun-
tament de Barcelona

Mesura de govern de millora de la qualitat i ex-
plotació de la infraestructura de transport públic 
en superfície, 2017 . Ajuntament de Barcelona

Ordenança de circulació de vianants i vehicles .

Reptes i oportunitats

L’augment del nombre de desplaçaments 
en totes les modalitats genera la necessitat de 
continuar fomentant la substitució de l’ús del 
transport privat pels modes d’ecomobilitat, so-
bretot en els desplaçaments de connexió, en què 
la proporció dels desplaçaments en modes d’eco-
mobilitat és molt inferior a la dels desplaçaments 
interns . El fet que es donin diferències entre ho-
mes i dones en l’ús dels modes de transport (p .e, 
major ús de transport públic i de desplaçaments 
a peu per part de les dones) requereix dissenyar 
les estratègies de foment de l’ecomobilitat amb 
perspectiva de gènere .

L’any 2018, entre les mesures portades a terme 
per promoure canvis en els patrons de mobilitat de 
la població de Barcelona fomentant l’ús del trans-
port públic, hi ha la consolidació de la nova xarxa 
de bus amb l’acabament de l’ampliació de la xarxa 
ortogonal (fase 1), la revisió dels carrils de bus per 
incrementar la velocitat comercial dels busos i la 
revisió dels itineraris de l’autobús de barri . Pel que 
fa a la xarxa de metro, destaca l’ampliació de la lí-
nia 10 amb la construcció de les estacions de Foc 
i Foneria . Quant al foment de l’ús de la bicicleta, 
s’ha ampliat l’extensió de la xarxa de carrils ci-
clistes en 209 km en el marc del Pla de carrils bici 
(fase 1) . Si bé el mes de juliol del 2017 va entrar en 
vigor la modificació de l’Ordenança de circulació 
de vianants i vehicles en els apartats referents 
als vehicles de mobilitat personal de motor (VMP) 
i els cicles de més de dues rodes, la proliferació 
de patinets elèctrics i altres modalitats de mit-
jans de desplaçament no motoritzat planteja tant 
la necessitat de seguir habilitant l’espai públic 
per a la seva circulació com seguir conscienciant 
els usuaris per garantir la convivència amb els vi-
anants i els usuaris d’altres mitjans de transport .  
L’any 2018 s’han continuat desplegant mesures 
com la pacificació de les zones més afectades 
de la ciutat . En relació amb el programa Superi-
lles de pacificació i revitalització de l’espai públic 

a través de la potenciació dels usos comunita-
ris, el verd i la regulació del trànsit, l’any 2018 
s’ha implantat la segona fase de la superilla de 
Sant Antoni, l’inici de la de les Corts i la d’Hor-
ta, i la consolidació de la del Poblenou . També 
cal mencionar que l’any 2018 ha acabat la vi-
gència del Pla de mobilitat urbana 2013-2018 . 
Després d’algunes trobades amb les entitats 
del Pacte per a la mobilitat en què es van de-
finir els eixos i objectius del nou pla, durant el 
segon semestre s’ha iniciat el procés participa-
tiu i els treballs tècnics d’elaboració del nou Pla 
de mobilitat urbana 2019-2024 . En aquest marc 
s’han fomentat espais de reflexió amb col·lec-
tius específics (diversitat funcional, infants, 
gent gran, etcètera) i la ciutadania en general, i 
s’han tractat temàtiques concretes com ara els 
efectes de la mobilitat en la salut, la generació 
de contaminació i soroll i les desigualtats de 
gènere, entre d’altres .

Aquest procés ha nodrit la diagnosi entorn 
de cinc àmbits de reflexió: la mobilitat segura, 
la mobilitat saludable, la mobilitat sostenible, 
la mobilitat equitativa i la mobilitat intel·ligent .

http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/ca/documentacio?field_tipologia_documentacion_tid=11
http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/ca/documentacio?field_tipologia_documentacion_tid=11
http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/
http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/
http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/
http://pladebarris.barcelona/ca/
https://es.slideshare.net/Barcelona_cat/mesura-de-govern-millora-de-la-qualitat-i-explotaci-de-la-infraestructura-de-transport-pblic-en-superfcie
https://es.slideshare.net/Barcelona_cat/mesura-de-govern-millora-de-la-qualitat-i-explotaci-de-la-infraestructura-de-transport-pblic-en-superfcie
https://es.slideshare.net/Barcelona_cat/mesura-de-govern-millora-de-la-qualitat-i-explotaci-de-la-infraestructura-de-transport-pblic-en-superfcie
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2017/07/01/entra-en-vigor-la-nova-regulacio-dels-vehicles-de-mobilitat-personal-i-els-cicles-de-mes-de-dues-rodes/
http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/presentacio
http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/presentacio
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Objectiu 2: Espai públic i mobilitat

2

Indicador 2.2. 
Seguretat viària

Expressa el nombre de víctimes (ferides greus i mortes) que s’han produït a causa de sinistres de trànsit 
durant l’any. Es consideren ferides greus les persones que han estat hospitalitzades més de 24 hores.

Fórmula: 
∑ nombre de víctimes (mortes i ferides greus) d’accidents de trànsit 

Unitat:
Nombre

Periodicitat: 
Mensual

Font: 
Memòria anual Dades bàsiques de mobilitat. Ajuntament de Barcelona.

Valors de referència:
Pla local de seguretat viària, 2019-2022. Ajuntament de Barcelona.

Rellevància internacional:
Setena estratègia temàtica del medi ambient urbà. Comissió Europea.
Organització Mundial de la Salut. Indicadors de salut de les ciutats sostenibles (nombre de víctimes via-
nants i ciclistes). 
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO37120:2014: desenvolupament sostenible de  
les comunitats.

Nombre de víctimes greus i mortes en sinistres de trànsit

Resultat: 

155 víctimes 
(141 ferides greus 
i 14 mortes)

Variació 
interanual:

http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/PLASEGURETATVIARIABARCELONA.pdf
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Resultat

Les víctimes de sinistres de trànsit (ferides 
greus i mortes) han estat 155 . La majoria han 
estat persones ferides greus (141, el 91%; figura 
1) . Hi ha una diferència de gènere, amb un nom-
bre d’homes ferits greus i morts més elevat que 
de dones . Entre els diferents col·lectius, els de 
motoristes, vianants i ciclistes han estat els més 
vulnerables . De les 14 víctimes mortals, la meitat 
han estat motoristes (7), i 4 vianants, 1 ciclista, 
1 conductor d’un vehicle i 1 conductor d’un vehi-
cle de mobilitat personal . Pel que fa als vehicles 
implicats en els sinistres, la majoria van ser cot-
xes (3 .892), seguits de motos (3 .600) i furgonetes 
(815) . La proporció de vehicles de mobilitat perso-
nal de motor en els sinistres s’ha doblat, i ha pas-
sat del 2,6% el 2019 al 4,4% (478 VMP) el 2020 . 

 

Variació interanual

El nombre de persones ferides greus i mor-
tes ha disminuït de manera important (-30,8%) . 
El nombre de persones mortes ha disminuït 
(-36,36%) més que el de persones ferides greus 
(-30,20%; figura 2) . 

Mortes Ferides greu

2
12

43

98
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100

120

Dones Homes

-30,8%

-36,4%

Víctimes
totals

(mortes i
ferides
greus)

Mortes Ferides
greus

Ferides
lleus

-30,2%

-40,1%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%
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Figura 1. Víctimes de sinistres de trànsit, 2020.

Figura 2. Variació interanual de les víctimes de trànsit, 2019-2020.
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Tendència 

El nombre de víctimes en sinistres de trànsit (persones ferides greus i mortes) disminueix de 
manera important, i se situa per primera vegada per sota del valor de referència fixat pel Pla local 
de seguretat viària de Barcelona .

Figura 3. Tendència de les víctimes de sinistres de trànsit, 2006-2020.
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Objectiu PLSV 2019-2022:
184 víctimes (ferides greus i mortes) 
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Objectiu 2: Espai públic i mobilitat

2

Reptes i oportunitats

L’any 2020, el confinament i les mesures per 
limitar la mobilitat durant la crisi sanitària de 
la  covid-19 han determinat la reducció dels si-
nistres de trànsit a la ciutat .

La reducció del nombre de víctimes de sinis-
tres de trànsit continua sent, però, una priori-
tat social i institucional . En el marc del Pla local 
de seguretat viària 2019-2022, l’any 2020 s’han 
iniciat diverses accions per abordar les causes 
dels sinistres . 

L’Ajuntament de Barcelona i la Guàrdia Ur-
bana han posat en marxa la campanya de sensi-
bilització “Això no és accidental” . La campanya, 
que es porta a terme en col·laboració amb STOP 
Accidents i l’associació de Prevenció d’Acci-
dents de Trànsit P(A)T, mostra vídeos amb imat-
ges reals de sinistres a la ciutat per sensibilitzar 
sobre les causes principals dels sinistres i les 
seves conseqüències .

La iniciativa és una acció que va acom-
panyada de l’estratègia Ciutat 30 per reduir 
la velocitat a 30 km/h en la majoria de car-
rers de la ciutat (68% de de les vies de la ciu-
tat) . Aquesta estratègia s’afegeix al projecte 
“Obrim carrers”, a la implantació de les supe-
rilles i a la protecció dels entorns escolars per 
impulsar un nou model de ciutat més segur, 
saludable i més apte per caminar-hi i jugar-hi . 

Per saber-ne més:

A Barcelona: Pla de seguretat viària 2019-
2022 . Ajuntament de Barcelona . 2019 .

Balanç de sinistralitat a Barcelona el 2020 . 
Ajuntament de Barcelona .

Pla de mobilitat urbana de Barcelona (2019-
2024) . Ajuntament de Barcelona .

A Europa: European Road Safety Action Pro-
gramme 2011-2020 . European Commission . 
2010 .

https://ajuntament.barcelona.cat/seguretatiprevencio/ca/pla-de-seguretat-vi%C3%A0ria-2019-2022
https://ajuntament.barcelona.cat/seguretatiprevencio/ca/pla-de-seguretat-vi%C3%A0ria-2019-2022
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/tema/seguretat-i-prevencio/balanc-de-sinistralitat-a-barcelona-el-2020_1042609.html
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-productiva-i-resilient/pla-de-recursos-hidrics-alternatius
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-productiva-i-resilient/pla-de-recursos-hidrics-alternatius
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_10_343
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_10_343
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Bona pràctica
Objectiu 2. Espai públic i mobilitat: 
del carrer per circular al carrer per viure-hi.

Descripció de la iniciativa

Des del curs 2019-2020, l’escola Diputació 
s’inicia en el treball per projectes transversals 
per millorar el barri i per construir memòria a 
través de la veu dels infants i del seu lideratge, 
en què temes socials i emergents que els afec-
ten es treballen a l’aula a través de diferents 
investigacions/accions. Aquesta nova forma 
d’ensenyar parteix de tot un procés de canvi 
plasmat en el projecte educatiu d’escola, en el 
qual la comunitat educativa i les famílies com-
parteixen aquesta mirada.

Les classes de cinquè comencen a indagar 
com el seu barri potencia els espais de reci-
clatge, com incentiva i ajuda a augmentar la 
mobilitat a peu o amb transport públic, com 
s’organitza per mantenir i elevar els espais 
verds, la pacificació dels carrers, la reutilitza-
ció de l’aigua i l’ampliació del verd a la ciutat. 
Preguntes i eixos relacionats amb la contami-
nació de l’aire i la nostra capacitat d’implicació 
per crear accions realistes per impulsar la 
qualitat de vida a la ciutat, al barri i a l’escola.

Cada grup engega el projecte fent una car-
tografia a partir d’un eix d’anàlisi. Els mapes 
es van construint de forma cooperativa i en 
equip per situar la pregunta investigativa. 
Aquests eixos van ser: com la quantitat de 
cotxes diaris afecta la qualitat de vida en una 
ciutat; la reflexió sobre com els seus espais 
de jocs estan condicionats per la quantitat i 
la perillositat del trànsit que hi ha; la quan-
titat d’espais verds existents, com mantenir-
los i en quins llocs ampliar-los; i el reciclatge 
de l’aigua, entre d’altres. 

Unes cartografies que es van fer a través de 
les experiències dels infants, sabers viscuts, 
històries personals que ajudaven a entendre 
més el desenvolupament del seu barri i per 
crear unes reivindicacions més fortes, com-
partides i reflexionades, amb dades que per-
metien tenir clars els motius i el perquè.

El projecte va ser construït amb dues mes-
tres a l’aula acompanyades per la coopera-
tiva La Fundició. La classe es va convertir en 
un espai on fer preguntes per millorar, mos-
trar les preocupacions de l’alumnat i amb 
la il·lusió de treballar per canviar l’entorn i 
per entendre’l d’una altra manera. Repen-
sar el barri partint de la seva pròpia història, 
aquell barri que els pares i mares van viure de 
petits i petites, i que ara l’alumnat mira amb 
els seus ulls i el projecta i pensa per fer-lo 
millor per als infants futurs. Un discurs crí-
tic i constructiu, capaç d’oferir solucions als 
problemes de la vida diària, conscients de les 
decisions que prenen, amb un respecte per 

Espais verds al barri: Cartografies
L’escola que explora

2

http://lafundicio.net/
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les opinions dels altres, elaborant un discurs 
que defensi aquestes idees.

Tot aquest teixit de mirades, propostes i rela-
cions va permetre confegir unes eines com-
partides per generar una reflexió col·lectiva 
amb relació al barri, amb les diferents repre-
sentacions gràfiques per situar-les, amb dife-
rents superposicions que es donen i enllacen 
els diversos temes.

Els objectius d’aquest projecte són generar 
espais a les aules que possibilitin fer inves-
tigacions a través d’accions pràctiques, 
explorar l’entorn des de la seva significació i 
subjectivitat, ser conscients de com es con-
figura el seu entorn a través de l’observació 
dels carrers, botigues, espais, etcètera, 
potenciar l’anàlisi crítica i reflexiva, establir 
estratègies d’impacte que moguin les zones 
de confort, establir els passos per dur a 
terme les estratègies plantejades, valorar els 
resultats i comunicar a través de diferents 
formes els resultats de les investigacions per 
obrir la mirada sobre el territori.

2

En resum, ser conscients de les possibili-
tats en un futur sobre com hem d’actuar, en 
comunitat i en xarxa.

Per saber-ne més: 

Durada: Curs escolar 2019-2020. 
Projecte anual realitzat presencialment a les 
aules fins al març del 2020 i en confinament, 
d’aquesta data en endavant.

Valors que cal destacar: Cooperativa, innova-
dora, transformadora, comunicativa, replica-
ble i crítica.

Ens impulsor: Escola Diputació 

Contacte 
Escola Diputació 
Carrer de la Diputació, 112. Barcelona 
a8001923@xtec.cat 
https://agora.xtec.cat/ceip-diputacio/

Vídeo 
https://youtu.be/LmXBTjaZTWk

Bona pràctica
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Entitats col·laboradores 
Comunitat educativa i famílies 
La Fundició 
Xarxa de Comunitats de Memòria 
Microxarxa Escola Respira

2

Realització de diverses 
xerrades a les aules sobre 
els aspectes per millorar.

L’alumnat ha detectat accions 
quotidianes per millorar la 
qualitat de vida a la ciutat: 
reduir l’ús de plàstic, reciclar, 
reutilitzar, fer un consum 
responsable i disminuir 
el trànsit de vehicles.

Indicadors associats

Bona pràctica

Ha augmentat la consciència 
sobre l’impacte de les accions 
en la millora del seu entorn. 
Algunes accions proposades: 
creació d’un jardí vertical, 
apadrinament de plantes, ús 
de la biblioteca, participació a 
la microxarxa Escola Respira 
d’Escoles+Sostenibles, etc.

http://lafundicio.net/
https://www.barcelona.cat/culturaviva/xarxa/comunitats-de-memoria
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/page/que-es-la-microxarxa-escola-respira


Objectiu 3:
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Objectiu 3: Qualitat ambiental i salut

3

Indicador 3.1. 
Qualitat de l’aire

Concentració de contaminants a l’aire (NO2, PM10 i PM2,5) 

Expressa la concentració mitjana de diòxid de nitrogen (NO2) i de partícules en suspensió (PM10 i PM2,5) a l’aire. 
Amb l’objectiu d’avaluar representativament la qualitat de l’aire a la ciutat, l’estructura de la xarxa de vigi-
lància inclou diverses estacions de mesurament ubicades segons la proximitat i el gradient d’emissions 
que reben. Així, trobem el següent: 1) estacions en carrers amb intensitats elevades o molt elevades de 
trànsit diari, i 2) estacions en carrers amb intensitats moderades de trànsit diari o allunyades de les emis-
sions directes del trànsit, anomenades de fons urbà. A aquestes emissions properes de contaminants, 
caldria afegir-hi la contribució d’altres emissions contaminants difuses procedents de fonts locals i regi-
onals, així com l’aportació de fonts d’emissió d’origen natural.

Fórmula: 
Per NO2: Mitjana global de les mesures obtingudes cada 30 minuts al llarg de l’any pel con-
junt de les estacions on es mesura cadascun dels contaminants. 
Per les partícules en suspensió: Mitjana global de les mesures diàries obtingudes al llarg de 
l’any pel conjunt de les estacions on es mesura cadascun dels contaminants.

Unitat:
µg/m3

Periodicitat: 
Anual

Font: 
Memòria de qualitat de l’aire. Agència de Salut Pública.

Valors de referència:
Norma:
Directiva 2008/50/CE relativa a la qualitat de l’aire i una atmosfera més neta a Europa.
Reial Decret 102/2011 relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.
Guies de qualitat de l’aire. Organització Mundial de la Salut.

Rellevància internacional:
Inclòs en els indicadors comuns europeus de sostenibilitat local: qualitat de l’aire local.
Organització Mundial de la Salut. Indicadors de salut de les ciutats sostenibles (PM10 i PM2,5).
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO 37120:2014: desenvolupament sostenible de 
les comunitats.

Resultat:  

Concentració mitjana d’NO2: 26,7 µg/m3

Concentració mitjana de PM10: 22,6 µg/m3

Concentració mitjana de PM2,5: 14 µg/m3

Variació 
interanual:
Variació 
interanual:
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Objectiu 3: Qualitat ambiental i salut

3

Resultat

NO2. La concentració mitjana anual de diò-
xid de nitrogen (NO2) en l’aire de la ciutat és de 
26,7 µg/m3 . En cap de les estacions, ni de trànsit 
ni de fons urbà, s’ha superat el límit anual de pro-
tecció de la salut de 40 µg/m3, que estableix la 
Directiva 2008/50/CE i el Reial decret 102/2011, i 
el nivell guia de l’OMS, que és també de 40 µg/m3 
(figura 1) . Tot i aquest compliment, s’observen 
diferències entre les estacions de trànsit i les 
de fons, que es deuen al fet que aquest conta-
minant prové majoritàriament de les emissions 
del trànsit a la ciutat .

PM10. La concentració mitjana anual de 
partícules en suspensió de diàmetre inferior 
a 10  micres (PM10) en l’aire de la ciutat és de 
22,6 µg/m3 . Per estacions, s’observa que la con-
centració mitjana anual ha superat el nivell guia 
de l’OMS (20 µg/m3) en totes les estacions menys 
a les estacions de Palau Reial i Vall d’Hebron . En 
totes les estacions, tant de trànsit com de fons 
urbà, es compleix el valor límit anual establert 
per la Unió Europea (40 µg/m3) . La menor con-
tribució del trànsit local a les concentracions de 
PM10 en comparació amb l’NO2 fa que la diferèn-
cia entre les concentracions de les estacions de 
fons urbà i les de trànsit sigui inferior que la de 
l’NO2 . En totes les estacions s’han donat supe-
racions del valor límit horari establert per la UE i 

del nivell guia de l’OMS (ambdós de 50 µg/m3) . 
El nombre de dies en els quals s’ha superat ha 
estat inferior als 35 dies de superacions per-
meses a la normativa europea . 

PM2,5. Pel que fa a la concentració de par-
tícules en suspensió de diàmetre inferior a 
2,5 micres (PM2,5), la mitjana anual de la ciutat 
és de 14 µg/m3 (figura 2) . Les estacions urba-
nes de la xarxa de vigilància amb mitjanes 
anuals més altes són les de l’Eixample i plaça 
de la Universitat, amb 16 µg/m3 . Per bé que en 
totes les estacions es compleix el valor límit 
anual de la UE (25 µg/m3), en totes se supera 
el nivell guia de l’OMS (10 µg/m3) . A les diferèn-
cies observades entre les estacions de trànsit 
i les de fons hi contribueix el fet que les emis-
sions dels vehicles motoritzats (sobretot amb 
els vehicles de distribució urbana de merca-
deries, dièsel i antics) incideixen en els nivells 
de PM2,5 . L’Informe de la qualitat de l’aire 2020 
de l’ASPB descriu la contribució addicional 
d’altres fonts diferents del trànsit a la for-
mació de partícules secundàries de diàmetre 
inferior a 2,5 µm (per exemple, obres genera-
dores de pols, explotacions ramaderes i altres 
gasos precursors de partícules com ara l’O3), 
que s’han de tenir en compte a l’hora d’establir 
mesures de reducció de la contaminació .
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Objectiu 3: Qualitat ambiental i salut

3

Mitjana anual (Valor límit anual: 40 µg/m3)

Màxim horari (Valor límit horari: 200 µg/m3)
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Figura 1. Nivells de NO2 per estacions, 2020.

Nota: El nivell de referència de l’OMS és de 40 µg/m3 de mitjana anual.

Figura 2. Nivells de PM10 i PM2,5 per estacions, 2020.
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Nota: En el gràfic es mostra el valor límit anual per a la salut de PM2,5 per al 2019 (25 µg/m3) . Per a les PM10, es permet superar 
el valor límit diari fins a 35 dies a l’any. El nivell de referència de l’OMS és de 20 µg/m3 de mitjana anual per a les PM10 i de 10 
µg/m3 per a les PM2,5. El valor de referència de l’OMS per al màxim diari és 50 µg/m3 per a les PM10 i de 25 µg/m3 per a les PM2,5.
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Objectiu 3: Qualitat ambiental i salut

3

Figura 3. Variació interanual de la mitjana anual de NO2, PM10 i 
PM2,5, 2019-2020.

Variació interanual

La concentració mitjana anual de la ciu-
tat d’NO2, PM10 i PM2,5 ha disminuït (-25,6%, 
-15,4% i -20,9%, respectivament) . Si bé la 
concentració mitjana anual normalment està 
determinada per les particularitats meteoro-
lògiques i de mobilitat de cada any i la inter-
pretació de la variació interanual s’ha de fer 
en el marc de la tendència en un període de 
temps més ampli, sí que es pot afirmar que la 
reducció de la mobilitat pel que fa a vehicles 
de combustió i la reducció de les obres als 
carrers de la ciutat degut a la pandèmia de la 
covid-19 han tingut un efecte de reducció de 
la contaminació atmosfèrica a la ciutat .
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Objectiu 3: Qualitat ambiental i salut

3

Tendència 

Durant el 2020, s’ha donat una descens his-
tòric de la contaminació a la ciutat degut a les 
mesures i restriccions per la covid-19 .

La concentració mitjana anual de la ciutat 
pel que fa a NO2 s’ha mantingut en una tendèn-
cia de reducció amb relació al 2001, accentuada 
per la disminució de l’activitat i la mobilitat 
per les mesures de control de la pandèmia de 
covid-19 . L’any 2020, igual que l’any anterior, es 
compleix el valor límit anual de la UE i el valor 
guia de l’OMS, i en molts districtes aquesta 
mitjana s’ha apropat al valor mínim que l’OMS 
considera que comença l’efecte perjudicial 
sobre la salut (20 µg/m3) (ASPB, 2021) . 

Pel que fa a les PM10, tot i haver disminuït 
a partir de l’any 2006, encara es supera el 
nivell de referència anual de l’OMS (20 µg/m3), 
però es compleix el valor límit anual de la UE 
a partir de l’any 2010 . 

Pel que fa a les PM2,5, des del 2013 s’ob-
serva una estabilitat de la concentració 
mitjana anual a la ciutat, i se supera de 
manera continuada el nivell guia de l’OMS 
(10 µg/m3) . A la vegada, els nivells registrats 
es mantenen per sota dels valors límit anu-
als fixats per la UE per al 2019 (25 µg/m3), 
que és més laxa .

Nota: Els valors límit s’utilitzen per calcular els resultats en els punts de mesura, però no per avaluar la mitjana global de la ciutat. Tot i 
això, s’ha considerat d’interès mostrar-los en aquest gràfic per tenir-los en compte com a orientació en la interpretació de la tendència.

Figura 4. Tendència de la concentració mitjana anual de NO2, PM10 i PM2,5,2001-2020.
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3

Reptes i oportunitats

L’exposició crònica a la contaminació de l’ai-
re genera problemes de salut, tal com reconeix 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS, 2015) . 
L’ASPB segueix portant a terme una labor d’es-
timació d’aquest impacte des de l’any 2017, a 
través del sistema de vigilància de l’impacte 
sobre la salut de la contaminació de l’aire a Bar-
celona (VISCAB) . 

Gràcies a les mesures dels contaminants 
fetes durant l’any (tant a les estacions de la xar-
xa com a través d’estudis i avaluacions fetes 
amb unitats mòbils de control atmosfèric i 
amb campanyes específiques) l’Ajuntament de 
Barcelona i l’ASPB actualitzen el mapa d’im-
missions de la qualitat de l’aire a la ciutat, 
que estima la mitjana anual d’NO2, PM10 i PM2,5 

a tots els trams de carrer de la ciutat . A partir 
del padró d’habitants es calcula la mitjana dels 
nivells anuals d’NO2, PM10 i PM2,5 ponderada per 
població (tant a la ciutat com a cada districte), 
que és una mitjana d’exposició de la població a 
la contaminació .

Pel que fa a l’NO2, l’ASPB estima, a l’Infor-
me de la qualitat de l’aire a Barcelona 2020, 
que el percentatge de població exposada per 
sobre del límit legal de 40 µg/m3 es va reduir 
en un 91% l’any 2020 amb relació al 2019 (pas-
sant del 35% en el període 2018-2019 al 3% en 
el període 2019-2020) . Pel que fa a les PM2,5, el 
mateix informe estima que el 70% de la pobla-
ció es va situar per sota dels 15 µg/m3 (nivell 
moderat), si bé el 100% de la població de la ciu-
tat va continuar exposant-se a nivells de PM2,5 
per sobre del límit anual recomanat per l’OMS 
de 10 µg/m3 .

En aquest informe, l’ASPB estima com la 
reducció en els nivells de contaminació de l’ai-
re durant el 2020 i el seu manteniment a llarg 
termini es podria traduir en una reducció de la 
mortalitat, l’asma infantil i el càncer de pul-
mó a llarg termini . Aquesta avaluació es fa amb 

l’objectiu de generar evidències que contribu-
eixin al disseny de polítiques públiques que 
redueixin les emissions dels contaminants 
atmosfèrics . La metodologia utilitzada és la 
d’impacte en salut quantitativa, descrita a l’In-
forme de la qualitat de l’aire 2019 (ASPB, 2020) . 
Aquesta avaluació indica que si la millora de la 
qualitat de l’aire observada el 2020 es man-
tingués a llarg termini, s’evitarien el 4% de les 
morts naturals (al voltant de 600 morts cada 
any (IC95%=400-800), el 19% dels nous casos 
d’asma infantil (al voltant de 300 casos anuals 
(IC95%=125-450) i el 5% dels nous casos de 
càncer de pulmó (al voltant de 50 casos anuals 
(IC95%=10-90) .

 

Per saber-ne més:

A Barcelona: Informe d’avaluació de la quali-
tat de l’aire a la ciutat de Barcelona . Any 2020 . 
Agència de Salut Pública 2020 .

Mapa de contaminació de l’aire carrer per 
carrer . Agència de Salut Pública de Barcelona .

Pla de millora de la qualitat de l’aire a les zones 
de protecció especial de l’ambient atmosfèric, 
Direcció General de Qualitat Ambiental, Gene-
ralitat de Catalunya, 2015 .

Taula contra la contaminació de l’aire de Bar-
celona . Ajuntament de Barcelona .

Pla de mobilitat urbana de Barcelona (2019-
2024) . Ajuntament de Barcelona .

Mesura de govern . Programa de mesures con-
tra la contaminació atmosfèrica . Ajuntament 
de Barcelona .

Al món: Impacte sanitari de la contaminació 
de l’aire . 68a Assemblea Mundial de la Salut . 
Organització Mundial de la Salut . 2015 .

Centre de dades sobre contaminació de l’aire . 
Agència Europea del Medi Ambient .

https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2021/07/Informe_qualitat-aire-2020.pdf
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2021/07/Informe_qualitat-aire-2020.pdf
https://www.aspb.cat/documents/mapa-contaminacio-aire/
https://www.aspb.cat/documents/mapa-contaminacio-aire/
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2015/docs/Resum1PAMQAMaster6_5-de-juny.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2015/docs/Resum1PAMQAMaster6_5-de-juny.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/amb-qui-ho-fem/taula-contra-la-contaminacio
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/amb-qui-ho-fem/taula-contra-la-contaminacio
https://www.barcelona.cat/mobilitat/ca/actualitat-i-recursos/nou-pla-de-mobilitat-urbana-2019-2024
https://www.barcelona.cat/mobilitat/ca/actualitat-i-recursos/nou-pla-de-mobilitat-urbana-2019-2024
https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/sites/default/files/pdfs/Mesures Govern_CAT_low.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/sites/default/files/pdfs/Mesures Govern_CAT_low.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_75-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_75-sp.pdf
https://www.eea.europa.eu/themes/air/dc
https://www.eea.europa.eu/themes/air/dc
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Indicador 3.2. 
Qualitat acústica

Expressa la proporció de persones exposades a diversos nivells de soroll durant el període dia-vespre-nit 
(nivells d’immissió). El nivell de soroll es mesura en dB(A) (en rangs de 5 dB). Es calcula a partir de les da-
des de les quals es nodreix el Mapa estratègic de soroll (MES). Aquest mecanisme identifica el següent:
• El nivell de soroll (nivell d’immissió exterior de les façanes a una altura de quatre metres). 
• El volum de població que hi està exposada (calculada mitjançant la suma d’habitants empadronats). 
Les fonts sonores analitzades són el trànsit, la indústria, les grans infraestructures viàries i ferroviàries, 
els carrers de vianants i eixos comercials, l’oci nocturn i d’aglomeració de persones, els parcs, els patis 
especials, i les zones amb condicions acústiques especials. 
Degut al canvi metodològic i a un millor coneixement i identificació dels patis interiors d’illa, les dades no 
són directament comparables amb anteriors MES. A partir de l’any 2017, aquesta estimació té en compte 
un nombre més gran de patis i els nivells de soroll en els patis interiors de les edificacions depenent de si 
s’hi fan o no activitats (per exemple, patis d’escola, parcs infantils, pistes esportives, etcètera) gràcies a 
un model de soroll de la ciutat i a una sèrie de mesures per validar-lo. D’altra banda, l’assignació de la po-
blació exposada al soroll es fa per diferenciació de la població exposada a una façana interior o exterior, 
seguint la metodologia estandarditzada europea (CNOSSOS). Les dades obtingudes es validen amb les 
enquestes per districtes de l’Enquesta d’ecologia urbana.

Fórmula: 
Població exposada a façana amb contaminació acústica / Població total

Unitat:
%

Periodicitat: 
Quinquennal

Font: 
Mapa estratègic de soroll de Barcelona, Ajuntament de Barcelona.

Valors de referència:
Norma:
Ordenança de medi ambient. BOPB, 2 de maig de 2011. Actualització d’annexos del 2014.

Rellevància internacional:
Directiva europea 2002/49/CE, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, i Decret 176/2009, de 10 de 
novembre.
Inclòs en els indicadors comuns europeus de sostenibilitat local: contaminació acústica.
Indicador reconegut per l’OMS en el seu programa sobre soroll i salut.
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO 37120:2014: desenvolupament sostenible de  
les comunitats.

Percentatge de població exposada a diversos nivells de soroll

Resultat del 2017: 

Població exposada a més de 
65 dB(A) durant el dia: 22,8%; 
Població exposada a més de 
55 dB(A) durant la nit: 32,6%

Variació 
interanual:

* Dades no disponibles  
per al 2020.
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Resultat

L’any 2017, la proporció de població exposa-
da a nivells mitjans i alts de soroll ha estat del 
22,8% durant el dia (>65 dB(A)) i 32,6% durant la 
nit (>55 dB(A); figura 1) .

Els districtes amb una proporció més ele-
vada de població exposada a aquests nivells de 
soroll, tant de dia com de nit, són l’Eixample, 
Gràcia i les Corts (figura 2) .

44,0
50,0

67,5

33,2
31,9

28,7

22,5 18,1

3,9
0,3 0,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dia (Ld)
7-21 h

Vespre (Le)
21-23 h

Nit (Ln)
23-7 h

>75 dB(A)

65-75 dB(A)

55-65 dB(A)

<55 dB(A)

0,0

Figura 1. Percentatge de la població 
 exposada als diferents nivells sonors, 2017.

Figura 2. Proporció de la població exposada als diferents nivells sonors, per districtes, 2017.
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Variació interanual

Els resultats dels dos períodes no són com-
parables i no es pot valorar la variació interanual . 
El motiu principal és que s’han identificat més 
patis interiors d’illa, i això permet detectar més 
àrees amb bona qualitat acústica (s’ha passat 
d’identificar 1 .000 patis interiors d’illa a gairebé 
4 .000) . I no només s’ha fet una diferenciació més 
acurada, sinó que també s’hi han atorgat nivells 
acústics més d’acord amb la realitat, segons si, 
dins dels patis, s’hi fan activitats (pistes espor-
tives, col·legis, parcs infantils, etcètera) o no . 
Aquest fet influeix, sobretot, en els nivells sonors 
que hi ha en aquests patis en el període de dia .

Tendència 

El paràmetre que ens permet comparar els 
mapes estratègics dels dos períodes analitzats 
(2012 i 2017) és el nivell sonor en tram de carrer . 
Són els nivells sonors exteriors a una façana 
que hi ha en la longitud viària d’un carrer, entre 
cruïlla i cruïlla .

Tenint en compte els trams de carrer exposats 
al soroll, tant de dia com de nit, la tendència ge-
neral és a disminuir els carrers exposats a nivells 
elevats de soroll . Les zones amb nivells acústics 
baixos i mitjans han augmentat significativament 
i les zones amb més soroll han disminuït, però en 
una proporció menor, atès que els nivells estan 
determinats per la seva localització a l’entorn de 
les grans infraestructures de trànsit .

Durant el dia, la longitud viària exposada a un 
nivell de soroll superior als 55 dB(A) (llindar reco-
manat per l’OMS) ha passat del 89,2% el 2012 al 
80,2% el 2017 . La longitud viària exposada a un 
nivell de soroll superior als 65 dB(A) durant el dia 
(llindar de zones residencials A4 segons l’OMS) 
ha passat de 42,7% el 2012 a 33,5% el 2017 . 

Alguns factors que han contribuït a la seva dis-
minució han estat els següents: 1) els canvis 
urbanístics de la ciutat, amb la redistribució 
que ha donat més espai a voreres i a carrers 
de vianants; 2) l’avenç en el canvi de model 
de mobilitat de la ciutat, en el qual han cres-
cut els mitjans de transport més sostenibles i 
que tenen una incidència acústica més baixa; 
3) la reducció de les localitzacions industrials 
i la reducció de la intensitat de la seva activi-
tat, que ara té una influència residual i de nit 
és pràcticament inexistent, i 4) l’aportació del 
soroll de ferrocarrils també és pràcticament 
irrellevant, ja que la majoria de trams de fer-
rocarril que no estan soterrats transcorren per 
zones poc sensibles .

Durant la nit, la longitud viària exposada 
a un nivell de soroll superior als 45 dB(A) (llin-
dar recomanat per l’OMS) ha passat de 58,9% 
l’any 2012 a 51,3% l’any 2017 . La longitud vià-
ria exposada a un nivell de soroll superior als 
55 dB(A) durant la nit (llindar de zones residen-
cials A4 segons l’OMS) és del 32,5% el 2017 .

En el Mapa estratègic de soroll 2017 es 
posa en pràctica la metodologia estandardit-
zada europea (CNOSSOS) per assignar la po-
blació exposada als diversos nivells acústics . 
Es fa una diferenciació de la població que viu 
en façana exterior (que dona a carrer) i en fa-
çana interior (que dona a pati interior d’illa), 
amb la diferència consegüent de nivells als 
quals està sotmesa . Aquestes dades, a més, 
s’han validat amb enquestes per districtes 
(Enquesta d’ecologia urbana, 2017) .
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la variabilitat dels nivells sonors de l’oci noc-
turn i aglomeració de persones, la compara-
ció es fa amb la mitjana mensual del mes de 
març de l’any anterior.

L’anàlisi evidencia que la reducció de l’ac-
tivitat ciutadana per les mesures de conten-
ció de la pandèmia que han limitat els despla-
çaments diaris, així com l’obertura al públic 
de locals i establiments, han suposat una re-
ducció dels nivells sonors a tota la ciutat .

En els casos dels carrers amb diferents 
tipologies d’oci, durant les dues primeres set-
manes de confinament ja es va observar una 
tendència a complir els valors límit d’immis-
sió establerts per l’ordenança de medi ambi-
ent, tant als carrers residencials com als de 
trànsit mitjà i baix . En canvi, pels carrers de 
trànsit intens, tot i la reducció dels nivells so-
nors, encara es van sobrepassar els valors lí-
mit establerts per a carrers residencials .

Reptes i oportunitats

Amb l’objectiu de fer el seguiment dels efec-
tes de les mesures de contenció de la pandèmia 
de la covid-19 aprovades el mes de març de 2020 
pel Govern central (RD 463/2020) en els nivells de 
soroll a la ciutat, l’Ajuntament de Barcelona ha 
fet una sèrie d’informes setmanals de l’evolució 
dels nivells sonors a diferents punts de la ciutat 
representatius del soroll que prové del trànsit i 
de l’oci nocturn i aglomeració de persones .

El monitoratge i anàlisis que s’han dut a ter-
me comparen les diferències dels nivells sonors 
de diferents tipus de carrers atenent (figura 3 i 4): 

•  El soroll del trànsit viari, distingint carrers de 
trànsit intens, trànsit mitjà i trànsit baix. En 
aquest cas es compara amb la mitjana anual 
de l’any 2019.

•  El soroll d’oci, diferenciant carrers amb trànsit i 
activitats d’oci nocturn, places amb terrasses i 
aglomeració de gent, i carrers de vianants amb 
activitats d’oci nocturn. En aquest cas, degut a 

PRECONFINA-
MENT

ESTAT 
D'ALARMA

RETORN A 
LA FEINA

DESESCALADA 
I NOVA 

NORMALITAT

SEGON 
CONFINAMENT

TOC DE 
QUEDA

14/3/2019 - 
13/3/2020

14/3/2020 - 
12/4/2020 

13/4/2020 - 
1/5/2020

2/5/2020 - 
15/10/2020

16/10/2020 - 
22/11/2020

23/11/2020 - 
31/1/2021

Trànsit 
baix

Ld 58,8 55,0 60,9 60,6 61,8 62,2

Le 56,9 54,8 50,8 56,2 55,2 55,9

Ln 53,6 49,3 49,7 51,3 50,5 51,4

Trànsit 
alt

Ld 72,7 69,2 69,8 71,5 72,6 72,6

Le 71,8 67,5 67,3 70,4 71,0 71,3

Ln 66,8 61,9 62,0 65,1 64,0 63,5

Trànsit 
mitjà

Ld 69,7 64,3 65,2 68,0 69,0 68,8

Le 68,7 62,7 62,4 67,0 67,3 67,2

Ln 64,4 58,1 57,9 61,8 60,0 59,3

Figura 3. Nivells sonors segons intensitat de trànsit.

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-energetica-de-la-ciutat/servei-de-control-acustic/informe-covid-19
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-energetica-de-la-ciutat/servei-de-control-acustic/informe-covid-19
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Un cop passades les dues primeres setma-
nes, els nivells sonors es van mantenir estables 
i van repuntar a la cinquena, a la xarxa viària, 
amb el retorn a la feina dels treballadors no es-
sencials . A la fase 0 de desconfinament es va 
donar un nou repunt, i va augmentar de manera 
important a partir de la fase 1, en places amb 
terrasses i aglomeració de gent degut a l’oci . 

Per tal de comprendre les equivalències entre 
la reducció del soroll i la reducció del trànsit i la 
freqüentació dels carrers per l’oci, els informes 
publicats per l’Ajuntament apunten el següent: 

•  La reducció de 3 decibels en els nivells sonors 
de trànsit equival a reduir a la meitat el trànsit 
de vehicles. 

•  La reducció de 6 decibels en els nivells sonors 
de trànsit equival a reduir a un quart el trànsit 
de vehicles.

•  La reducció de 13 decibels en els nivells sonors 
d’oci equival a passar de 100 persones en una 
plaça a 6 persones.

Per saber-ne més:

A Barcelona: Informe covid-19 d’alteració dels 
nivells sonors . Ajuntament de Barcelona, 2020

Pla per la reducció de la contaminació acústi-
ca de la ciutat de Barcelona 2010-2020 . Ajunta-
ment de Barcelona .

Web del Mapa del soroll de Barcelona . Ajunta-
ment de Barcelona .

Taula de treball “Soroll i salut de Barcelona” .

Pla de mobilitat urbana de Barcelona (2019-
2024) . Ajuntament de Barcelona

A Europa: Noise Observation and Information 
Service for Europe (NOISE) .

Night noise guidelines for Europe . Copenhagen, 
WHO Regional Office for Europe, 2009 .

PRECONFI-
NAMENT

ESTAT 
D'ALARMA

RETORN A 
LA FEINA

DESESCA-
LADA I NOVA 
NORMALITAT

SEGON 
CONFINA-

MENT

TOC DE 
QUEDA

HORARI DE 
TERRASSES 

REDUÏT

14/3/2019 - 
13/3/2020

14/3/2020 - 
12/4/2020 

13/4/2020 - 
1/5/2020

2/5/2020 - 
15/10/2020

16/10/2020 - 
22/11/2020

23/11/2020 - 
31/1/2021

21/12/2020 - 
31/1/2021 

Oci i de 
vianants

Ld 64,2 57,0 59,0 61,3 62,9 62,2 64,0

Le 61,4 55,2 55,5 58,5 56,7 56,9 56,1

Ln 66,5 53,4 53,6 57,5 54,1 54,1 52,8

Oci i 
trànsit

Ld 64,8 59,1 62,7 67,3 66,9 67,6 66,5

Le 65,8 62,2 61,4 64,0 64,1 66,1 64,1

Ln 67,8 52,7 52,2 58,2 55,1 55,4 54,1

Oci i 
terras-

ses

Ld 64,7 55,1 56,9 62,1 60,3 63,6 61,3

Le 70,1 52,4 51,6 66,8 56,9 61,8 56,3

Ln 62,6 44,5 45,4 59,1 49,7 51,1 50,5

Figura 4. NIvells sonors segons tipus d’ús dels carrers.

Font: Informe d’evolució dels nivells sonors a la ciutat 
a partir de la publicació del RD 463/2020. Setmana 
del 22 al 28 de juny de 2020. Ajuntament de Barcelona 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-energetica-de-la-ciutat/servei-de-control-acustic/informe-covid-19
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-energetica-de-la-ciutat/servei-de-control-acustic/informe-covid-19
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/pla-soroll-web.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/pla-soroll-web.pdf
http://www.bcn.cat/mapasoroll
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/amb-qui-ho-fem/taula-treball-soroll-salut
https://www.barcelona.cat/mobilitat/ca/actualitat-i-recursos/nou-pla-de-mobilitat-urbana-2019-2024
https://www.barcelona.cat/mobilitat/ca/actualitat-i-recursos/nou-pla-de-mobilitat-urbana-2019-2024
https://noise.eea.europa.eu/
https://noise.eea.europa.eu/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/InformeSegSonorConfinament_15_20200630.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/InformeSegSonorConfinament_15_20200630.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/InformeSegSonorConfinament_15_20200630.pdf


Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2020

56

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Objectiu 3: Qualitat ambiental i salut

3

Indicador 3.3. 
Qualitat de l’aigua  
de consum humà

Expressa la proporció de controls fets per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i l’entitat gesto-
ra de l’abastament a Barcelona (Aigües de Barcelona), que compleixen els valors paramètrics microbiolò-
gics i fisicoquímics, i els nivells de desinfecció establerts en el RD 140/2003.
Es presenten les dades desagregades per zones d’abastament:
• zona B1, amb aigua d’origen Llobregat i distribuïda majoritàriament a la zona geogràfica d’una part dels 

districtes de Sants-Montjuïc i Ciutat Vella;
• zona E, amb aigua d’origen Ter i distribuïda majoritàriament a una part de Nou Barris i Sant Andreu;
• zona D, barreja Llobregat-Ter, distribuïda majoritàriament a la resta de la ciutat. 

Fórmula: 
∑ de determinacions que compleixen els paràmetres de qualitat vigents / total 
de determinacions

Unitat:
%

Periodicitat: 
Anual 
 

Font: 
Registre intern. Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental. Direcció de Protecció de la 
Salut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. 
Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA

Valors de referència:
Norma: El Reial decret 140/2003 i les seves modificacions. Reial decret 314/2016 i Reial decret 902/2018.

Rellevància internacional:
Directiva 98/83/CE, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà.
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO 37120:2014: desenvolupament sostenible de  
les comunitat.

Grau de compliment de la qualitat de l’aigua de consum humà

Resultat: 

Grau de compliment:
1) qualitat microbiològica: 99,94%
2) qualitat fisicoquímica: 99,96%
3) desinfecció: 99,22% 
4) concentració de THM: 100%; 
 concentració mitjana: 45,2 µg/l

Variació 
interanual:
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Resultat

Durant l’any 2020, el compliment dels 
indicadors de la qualitat de l’aigua distribu-
ïda a la ciutat és alt . Pel que fa als indica-
dors microbiològics i fisicoquímics, el grau 
de compliment per al global de la ciutat és 
superior al 99,9% . En el cas de la desinfec-
ció, aquest és una mica inferior, i se situa en 
el 99,22% . Cal destacar que les incidències 
detectades no comprometen l’aptitud de 
l’aigua per al consum . 

Amb relació als trihalometans (THM), 
totes les mostres analitzades tenen valors 
de THM per sota de 100 µg/l . Per al global 
de la ciutat, la concentració mitjana anu-
al de THM és de 45,2 µg/l . Si mirem la con-
centració mitjana de THM en les diferents 
zones d’abastament (B1, D, E) observem 
valors de 41,6 µg/l, 44,4 µg/l i 51,0 µg/l, res-
pectivament . Amb les mostres disponibles, 
considerem que no hi ha diferències signifi-
catives estadísticament en la concentració 
mitjana de THM entre les tres zones .

Figura 1. Grau de compliment dels controls fets a l’aigua de 
consum humà, per zones de distribució, 2020.

Qualitat
microbiològica

Qualitat 
fisicoquímica Desinfecció THM

ZONA B1 100,0% 99,87% 99,36% 100,00%
ZONA D 99,90% 99,97% 99,04% 100,00%
ZONA E 100,00% 100,0% 100,00% 100,00%
Global ciutat 99,94% 99,96% 99,22% 100,00%
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Variació interanual

El grau de compliment dels indicadors 
de la qualitat de l’aigua, respecte al 2019, 
es manté constant per a tots quatre indi-
cadors . Es va detectar una disminució en 
un 7,6% de la concentració mitjana anual de 
THM, en el global de la ciutat .

Qualitat
microbiològica

Qualitat
fisicoquímica

Desinfecció THM Concentració
THM mitjana

0,0% 0,2% 0,0% -7,6%0,0%

-9%

-6%

-7%
-8%

-5%

-3%
-2%

-4%

-1%

0%

1%

Figura 3. Variació interanual del grau de compliment dels controls i les 
determinacions de qualitat de l’aigua de consum humà, 2019-2020.

Figura 2. Concentració mitjana de THM a les zones de 
distribució (µg/l), 2020.
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Tendència 

El grau de compliment dels quatre indica-
dors (microbiològic, fisicoquímic, desinfecció i 
THM) es manté estable, i s’observa una lleugera 
millora pel que fa a la desinfecció . Cal assenya-
lar que es manté el compliment dels objectius 
establerts per tots quatre indicadors .

Figura 4. Tendència del grau de compliment dels controls/determinacions de qualitat de l’aigua de consum humà, 2011-2020.
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Reptes i oportunitats

Durant el 2020, tot i la situació d’emergèn-
cia sanitària que s’ha viscut degut a la covid-19, 
s’ha incrementat el nombre de mostrejos d’anà-
lisis completes d’aigua a la xarxa de distribu-
ció i les fonts públiques de la ciutat per part de 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona . El mo-
tiu d’aquest increment ha estat la redistribució 
dels recursos pel que fa a la vigilància sanitària 
de l’aigua de consum: s’han reduït els controls 
on només es miraven els nivells de clor envers 
les anàlisis completes .

Els reptes que es continuen plantejant són 
bàsicament dos . D’una banda, si bé a la ciutat 
de Barcelona hi ha un alt grau de compliment 
pel que fa als indicadors de la qualitat de l’ai-
gua (microbiològics, fisicoquímics, desinfecció i 
THM), en el moment que es lliura als edificis, cal 
garantir-la també en el punt de consum, les ai-
xetes de les persones consumidores . Encara hi 
ha molts edificis de la ciutat que tenen canona-
des de plom a les instal·lacions interiors d’aigua . 
El plom és un metall tòxic que se cedeix a l’aigua 
de consum fins a concentracions que fan que 
l’aigua deixi de ser apta per al consum humà .

D’altra banda, una part dels edificis de la 
ciutat disposen de dipòsits de distribució d’ai-
gua que emmagatzemen l’aigua abans de ser-
vir-la als diversos habitatges de l’edifici . Cal 
que aquests dipòsits es mantinguin en un cor-
recte estat de manteniment i neteja perquè no 
suposin un risc de contaminació microbiològica 
de l’aigua emmagatzemada . En aquest context, 
es continua plantejant la necessitat de seguir 
incentivant la substitució d’aquests dipòsits 
per sistemes de connexió directa a la xarxa per 
a cadascun dels habitatges .

Per saber-ne més:

A Barcelona: Informes anuals sobre l’estat de 
salut de la ciutat . Agència de Salut Pública de 
Barcelona .

“La qualitat sanitària de l’aigua de consum 
humà a Barcelona .” Agència de Salut Pública 
de Barcelona .

“La qualitat de l’aigua de consum humà a l’ai-
xeta del consumidor .” Document informatiu . 
Agència de Salut Pública de Barcelona .

“Els trihalometans (THM) a l’aigua de consum .” 
Document informatiu . Agència de Salut Públi-
ca de Barcelona .

Agència de Salut Pública de Barcelona .

Bartoll, X; Pérez, K; Rodríguez-Sanz, M; 
Borrell,  C . Enquesta de salut de Barcelona 
2016/17 . Resultats principals . Agència de Sa-
lut Pública de Barcelona . 2018 .

Gómez-Gutiérrez, A; Miralles, MJ; Corbella,  I; 
García, S; Navarro, S .; Llebaria, S . “Drinking wa-
ter quality and safety” / “La calidad sanitaria 
del agua de consumo” . Gaceta Sanitaria, vol . 30 
(2016), p . 63-68 .

Font-Tibera, L; Colomer Cotta, J; Gómez-Gu-
tiérrez, A; Villanueva, CM . “Trihalomethane 
concentrations in tap water as determinant 
of bottled water use in the city of Barcelona” . 
Journal of Environmental Sciences, núm . 58 
(2017), p . 77-82 .

http://www.aspb.cat/quefem/documents_informes_salut_barcelona.htm
http://www.aspb.cat/quefem/documents_informes_salut_barcelona.htm
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2016/05/Aigua_consum_huma.pdf
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2016/05/Aigua_consum_huma.pdf
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2016/05/Aigua_Document_informatiu.pdf
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2016/05/Aigua_Document_informatiu.pdf
http://www.aspb.cat/quefem/docs/THMs_cat.pdf
http://www.aspb.cat/
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2018/12/ASPB_Enquesta-Salut-Barcelona-2016.pdf
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2018/12/ASPB_Enquesta-Salut-Barcelona-2016.pdf
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Bona pràctica
Objectiu 3. Qualitat ambiental i salut: 
dels estàndards a l’excel·lència

Descripció de la iniciativa

Darrerament, sota el pretext del servei, la 
protecció i la higiene dels productes, han 
proliferat els envasos de plàstic d’un sol ús, 
el take away i el sobreempaquetatge.

A part d’afectar els ecosistemes naturals  
–especialment els nostres mars i oceans–, hi 
ha estudis que afirmen que els components 
del plàstic estan presents al nostre cos i 
poden tenir afectacions a la salut.

Des de Rezero, han volgut analitzar l’orina 
de 20 persones rellevants per comprovar la 
presència de plàstic al cos.

Rezero va recollir l’orina de 20 persones, 
entre les quals, hi ha la de l’actriu i presen-
tadora Sílvia Abril, la del pintor reconegut 
internacionalment Miquel Barceló, la del 
meteoròleg i presentador Francesc Mauri, la 
de la il·lustradora Carme Solé, la de la reco-
neguda doctora en medicina i cirurgia Elena 
Carreras i la del músic i presentador Halldór 
Már, entre d’altres.

Un cop recollides, Rezero les va enviar a ana-
litzar a l’Institut Noruec de Salut Pública, 
laboratori per excel·lència a escala internacio-
nal en la detecció d’aquesta mena de substàn-
cies en mostres humanes. Els resultats van 
ser supervisats pel doctor Miquel Porta, cate-
dràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública 
i coordinador de l’Institut Hospital del Mar 
d’Investigacions Mèdiques (IMIM).

En l’orina de les persones participants, s’hi 
van detectar fins a 21 substàncies deriva-
des del plàstic d’un sol ús provinents de 
l’alimentació envasada: ftalats i fenols. 

Els ftalats són substàncies químiques arti-
ficials que s’utilitzen com a plastificants i 
fixadors. Es fan servir per incrementar la 
flexibilitat i l’elasticitat dels plàstics, o per 
fixar fragàncies en colònies, ambientadors i 
altres productes.

Els fenols, per la seva banda, s’empren per 
donar forma i resistència als plàstics i es 
troben en multitud d’envasos alimentaris 
(ampolles de plàstic, envasos de precuinats, 
carmanyoles, etc.) o en l’elaboració de resines 
epoxi que protegeixen l’estany del plom de les 
soldadures d’algunes llaunes de conserves.

No volem una salut de plàstic
Desplastifiquem l’alimentació, prioritzem 
el principi de precaució

3

http://www.fhi.no/es
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Bona pràctica

1. Donar visibilitat a l’exposició continuada a 
compostos tòxics derivats dels envasos de 
plàstic a la qual està sotmesa la ciutada-
nia. En concret, ftalats i fenols.

2. Conscienciar la ciutadania, els agents econò-
mics i les administracions dels impactes 
sobre la salut derivats d’aquesta exposició.

3. Generar un corrent d’opinió favorable 
a  la prevenció i la producció neta des de 
l’experiència pràctica i la informació a través 
de canals 2.0.

4. Oferir una solució pràctica de prevenció per 
a determinats hàbits i necessitats de con-
sum de la ciutadania.

5. Vertebrar una demanda social vers els 
agents econòmics vinculats a l’alimentació a 
favor de la reducció de plàstic i l’adopció de 
noves polítiques de producció i envasament.

6. Incidir en un canvi normatiu favorable a la 
reducció dels envasos de plàstic vinculats 
al sistema alimentari.

Són múltiples els estudis que confirmen que 
la presència d’aquests components al cos 
humà poden tenir efectes perjudicials en la 
nostra salut, actuant com a disruptors hor-
monals o endocrins, i en el cas dels ftalats, 
poden provocar el deteriorament de la qua-
litat del semen, parts prematurs o efectes 
tiroidals, entre d’altres. Pel que fa als fenols, 
hi ha estudis que diuen que poden fer aug-
mentar el risc de patir diabetis i malalties 
cardiovasculars, reducció de la fertilitat i 
càncer de pròstata, entre altres coses.

La finalitat de la campanya és sol·licitar i 
afavorir un canvi de polítiques, tant a escala 
legislativa com de les polítiques productives 
per part dels agents econòmics vinculats 
a l’alimentació, l’envasament i la distribu-
ció, com a element fonamental per reduir la 
càrrega tòxica dels béns de consum i millorar 
la salut de les persones i proposant-se els 
objectius següents:

3
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Contacte 
Rezero 
Carrer del Bruc, 91. Barcelona 
comunicacio@rezero.cat 
rezero.cat/campanyes/no-volem-una-salut-
de-plastic/

Vídeo 
https://youtu.be/PdyY8oqvPtE

Llista de reproducció de la campanya 
“Salut de Plàstic”

Entitats col·laboradores 
Agència de Residus de Catalunya (ARC)

Institut Hospital del Mar d’Investigacions 
Mèdiques (IMIM)

Podeu consultar l’informe de «Resultats de 
l’anàlisi de les concentracions en orina de 
ftalats i compostos fenòlics dins la cam-
panya “Salut de Plàstic”» de l’Institut Hos-
pital del Mar d’Investigacions Mèdiques en 
aquest enllaç.

Per saber-ne més: 

Durada: El projecte es desenvolupa entre 
el 2018 i el 2022. 

Valors que cal destacar 
Innovadora, impactant, reivindicativa, 
comunicativa, replicable, pedagògica.

Ens impulsor 
Rezero

Indicadors associats

En tots i cadascun 
dels 20 participants de 
l’estudi s’han detectat 
tots els 15 ftalats 
analitzats.

Cinc dels 12 fenols 
analitzats s’han detectat 
en tots i cadascun dels 
20 participants.

El nombre de compostos 
detectats per individu 
ha oscil·lat entre un 
mínim de 20 i un màxim 
de 23 compostos 
dels 27 analitzats.

La mitjana de compostos 
detectats per individu 
va ser 21,3.

Resum dels resultats de l’estudi

3

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyaR-_lDZWdyEreyBQtPxrLAUFHUWA6xq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyaR-_lDZWdyEreyBQtPxrLAUFHUWA6xq
http://residus.gencat.cat/
https://www.imim.es/
https://www.imim.es/
https://rezero.cat/wp-content/uploads/2020/07/Informe-tecnic-IMIM-v15b.pdf


Objectiu 4:
Ciutat eficient, 

productiva i 
d’emissió zero

de la Barcelona tecnològica 
a la Barcelona intel·ligent
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4

Indicador 4.1. 
Renovació del parc d’habitatges

Nombre d’habitatges renovats per capita (índex de renovació urbana)

Expressa el nombre d’habitatges nous i reformats en relació amb la població de la ciutat. Pel que fa als ha-
bitatges nous, es consideren aquells que han obtingut llicència d’obra nova. Pel que fa als habitatges refor-
mats, s’inclouen els que han obtingut llicència d’obres majors de reforma o ampliació. 

Fórmula: 
∑ Habitatges nous i reformats / població

Unitat:
Habitatges / 1.000 h.

Periodicitat: 
Anual

Font: 
Oficina Municipal de Dades. Ajuntament Barcelona.

Valors de referència:
--

Rellevància internacional:
Inclòs en els indicadors comuns europeus de sostenibilitat local: ús sostenible del sòl (restauració del sòl urbà).

Resultat del 2019: 

2,34 habitatges nous i 
reformats / 1.000 habitants

Variació 
interanual:

* Dades no 
disponibles  
per al 2020.
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Figura 2. Taxa de renovació del parc d’habitatges per districtes, 2019.
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Resultat

El nombre d’habitatges renovats a la ciutat 
és de 3 .860, dels quals el 76% són habitatges 
nous (2 .946 habitatges) i el 24% restant, habi-
tatges reformats a través d’obres majors es-
tructurals (914 habitatges; figura 1) . Tenint en 
compte la població de Barcelona, això suposa 
2,34 habitatges renovats / 1 .000 habitants . 

Els districtes amb una taxa de renova-
ció més baixa són Nou Barris i les Corts (0,51 i 
1,04  habitatges/ 1 .000 habitants, respectiva-
ment) . Els que presenten una taxa de renovació 
més alta són Ciutat Vella i Sant Martí (3,10 i 3,18 
habitatges / 1 .000 habitants) . La proporció d’ha-
bitatges nous és superior a la dels habitatges 
reformats a tots els districtes menys a Ciutat 
Vella (figura 2) . Destaca el nombre d’habitatges 

Figura 1. Distribució dels tipus de renovació, 2019.
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1 Correspon al parc existent el 2011. En la interpretació 
de les dades, s’han de tenir en compte possibles vari-
acions posteriors a partir de la incorporació de nous 
habitatges a l’estoc.

nous als districtes de Sant Martí (671 habi-
tatges) i Sants-Montjuïc (475 habitatges), que 
representen el 90% i el 95% dels habitatges 
renovats en cada districte, respectivament . 

En el conjunt de Barcelona, els habitat-
ges renovats suposen el 0,48% del parc total 
d’habitatges (811 .520 habitatges) .1
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Figura 3. Variació interanual de la taxa de renovació 
d’habitatges, 2018-2019.

Variació interanual

L’índex de renovació d’habitatges ha aug-
mentat en relació amb el 2018 i ha passat d’1,85 
a 2,34 habitatges / 1 .000 habitants (+26,2%) . 
Això s’ha degut a un augment important dels 
habitatges reformats (+40,8%) i dels nous 
(+24,2%; figura 3) .

El districte on hi ha hagut un augment més 
important del nombre d’habitatges nous ha 
estat Horta-Guinardó, que ha passat de 92 a 
398 habitatges (+333%) . El districte on hi ha 
hagut un augment més important del nombre 
d’habitatges reformats ha estat Gràcia, que ha 
passat de 35 a 80 habitatges (+129%) . 
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Figura 4. Tendència de la taxa de renovació d’habitatges, 1998-2019.

Tendència 

L’índex de renovació urbana es manté en lleuger augment des de l’any 2013, any en el qual va as-
solir el valor més baix des del 1998 . El nombre d’habitatges nous i reformats es manté en augment 
des del 2013 .
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Addicionalment a aquests ajuts, també 
s’ha posat en funcionament una convocatò-
ria d’ajuts a la rehabilitació de finques que, 
per la seva complexitat socioeconòmica, 
solen quedar fora de les convocatòries ordi-
nàries . Aquests immobles s’han identificat 
gràcies a un treball de diagnosi que s’ha 
plasmat en un plànol de vulnerabilitat resi-
dencial de la ciutat . Amb aquestes finques 
s’està realitzant una feina d’acompanyament 
que barreja el foment de la rehabilitació i la 
intervenció sociocomunitària . Cal destacar 
que en el marc d’aquesta convocatòria se 
subvencionen, entre d’altres, actuacions de 
rehabilitació que impliquin una actuació de 
millora energètica global com ara les cober-
tes verdes . 

En el marc de l’estratègia de regeneració 
urbana de Barcelona que identifica zones i 
barris de la ciutat que requereixen una atenció 
especial, s’han establert una sèrie de conjunts 
urbans addicionals on és necessari interve-
nir per millorar les prestacions de l’edificació 
original relacionades, bàsicament, amb el con-
fort, el consum energètic i l’accessibilitat . Un 
exemple n’és, en el marc del Pla de barris, 
l’actuació que s’ha dut a terme a la Verneda 

Reptes i oportunitats

El Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 
2016-2025 estableix la importància del bon estat 
dels habitatges en la salut, la qualitat de vida 
i el benestar de les persones, així com en els 
aspectes de sostenibilitat com ara la mitigació i 
l’adaptació al canvi climàtic . A la vegada, la reha-
bilitació dels habitatges constitueix una eina de 
reducció de les desigualtats socials que ha d’as-
segurar el dret a l’habitatge de les persones .

L’any 2019 s’ha intensificat l’impuls de 
la renovació d’habitatges i edificis a través 
d’ajuts del Consorci de l’Habitatge de Barce-
lona per rehabilitar l’interior dels habitatges, 
els elements comuns dels edificis així com per 
millorar-ne l’eficiència energètica . Paral·lela-
ment, per evitar que la reforma dels habitatges 
afecti les persones llogateres (fenomen que 
contribueix a la gentrificació), s’han aplicat 
diverses mesures de protecció d’aquest col·lec-
tiu . Les subvencions per a la reforma dels pisos 
de lloguer han estat condicionades al fet que el 
preu de l’habitatge se cenyeixi a l’índex de refe-
rència de preus de lloguer . També s’estableix el 
requisit de mantenir les mateixes condicions 
econòmiques abans i després de la rehabilita-
ció o prorrogar els contractes fins a un mínim 
de 5 anys .

https://habitatge.barcelona/sites/default/files/qh21_h_cat.pdf
https://habitatge.barcelona/sites/default/files/qh21_h_cat.pdf
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/presentacio-rehabilitacio.html
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/presentacio-rehabilitacio.html
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/presentacio-rehabilitacio.html
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/serveis/busques pis o local/index-preus-de-lloguer/!ut/p/z1/pZFdT4MwFIb_yrzgsjl1FCiXxJl9ZKhxZkJvlgIdq4Hy0TKnv95qvDListi7k_Y85z19gEECTPGjLLmRjeKVrVPm7-hDOF9QMl3jxxXBkbeczZeUuBgT2AIDlivTmgOk_JDn3MGvInOwFv1RSO3gbNDdIPSklXrSTKom55WDpSrECbW9GDQqBKqqphxE_8lqc1lA6uWEep4IUFBwH5FptkdhFhYo9LzCFX4miBvA87lwzF7jkRNh28_OPUntiGB0xPwaNhdm_gGk25kFrqm7ub3DLr4nFwNXXyv88QlW4bSPb-LSYrk5IKn2DSTfeiD5RQ8kI3osSr50HYus8kYZcTKQ_Nt5W9fUfUPq_Wlf17tYL6ry6gM4tBRk/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/serveis/busques pis o local/index-preus-de-lloguer/!ut/p/z1/pZFdT4MwFIb_yrzgsjl1FCiXxJl9ZKhxZkJvlgIdq4Hy0TKnv95qvDListi7k_Y85z19gEECTPGjLLmRjeKVrVPm7-hDOF9QMl3jxxXBkbeczZeUuBgT2AIDlivTmgOk_JDn3MGvInOwFv1RSO3gbNDdIPSklXrSTKom55WDpSrECbW9GDQqBKqqphxE_8lqc1lA6uWEep4IUFBwH5FptkdhFhYo9LzCFX4miBvA87lwzF7jkRNh28_OPUntiGB0xPwaNhdm_gGk25kFrqm7ub3DLr4nFwNXXyv88QlW4bSPb-LSYrk5IKn2DSTfeiD5RQ8kI3osSr50HYus8kYZcTKQ_Nt5W9fUfUPq_Wlf17tYL6ry6gM4tBRk/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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en la qual, amb el suport de la Universitat Poli-
tècnica de Barcelona, s’ha fet una Prediagnosi 
de l’estat de l’edificació residencial d’edificis 
en els àmbits de més acusada vulnerabilitat . En 
d’altres casos, com ara el barri de la Zona Nord, 
s’han desplegat processos d’acompanyament i 
mediació amb les comunitats per a la tramitació 
dels ajuts a la rehabilitació .

Amb tot, el model de renovació del parc d’ha-
bitatges es focalitza de mica en mica, més que 
en la nova construcció, en la rehabilitació dels 
barris . El fet que la ciutadania estigui més sen-
sibilitzada sobre els reptes ecològics i l’adopció 
d’un paradigma d’intervenció sistèmic en les 
polítiques de renovació fan que en les estratè-
gies de renovació s’integrin cada vegada més 
en les relacions amb l’espai públic més enllà de 
l’espai construït, així com en els aspectes de 
sostenibilitat i de governança i cohesió social .

Per saber-ne més:

A Barcelona: Estratègia per a la rehabilitació 
urbana a Barcelona (2016-2019) . Ajuntament 
de Barcelona

Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016-
2025 . Institut Municipal de l’habitatge i la 
Rehabilitació de Barcelona

El model de rehabilitació de Barcelona . Qües-
tions d’Habitatge . Número 23 . Novembre 
2019 . Ajuntament de Barcelona .

Web de dades obertes sobre habitatge de 
l’Ajuntament de Barcelona .

Web Barcelona Economia . Ajuntament de 
Barcelona

Web d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona

https://pladebarris.barcelona/plans-de-barri/la-verneda-i-la-pau/concrecio-del-pla/prediagnosi-de-l-estat-de-l-edificacio-residencial-d-edificis-en-els-ambits-de-mes-acusada-vulnerabilitat
https://pladebarris.barcelona/plans-de-barri/la-verneda-i-la-pau/concrecio-del-pla/prediagnosi-de-l-estat-de-l-edificacio-residencial-d-edificis-en-els-ambits-de-mes-acusada-vulnerabilitat
https://pladebarris.barcelona/plans-de-barri/la-verneda-i-la-pau/concrecio-del-pla/prediagnosi-de-l-estat-de-l-edificacio-residencial-d-edificis-en-els-ambits-de-mes-acusada-vulnerabilitat
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2016/02/160229DOSSIERRehabilitacio.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2016/02/160229DOSSIERRehabilitacio.pdf
https://habitatge.barcelona/sites/default/files/qh21_h_cat.pdf
https://habitatge.barcelona/sites/default/files/qh21_h_cat.pdf
https://habitatge.barcelona/sites/default/files/qh23_web.pdf
https://habitatge.barcelona/sites/default/files/qh23_web.pdf
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/organization/habitatge?q=habitatge&sort=fecha_publicacion%20desc
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/organization/habitatge?q=habitatge&sort=fecha_publicacion%20desc
http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/ca/sintesi-de-la-conjuntura/leconomia-de-barcelona-informe-anual/leconomia-de-barcelona-2017
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/timm/llic/evo/index.htm
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Indicador 4.2. 
Consum d’aigua

Consum d’aigua

Consum d’aigua potable de xarxa: Expressa el consum total d’aigua potable de xarxa en el conjunt de sec-
tors (domèstic, comercial-industrial i serveis municipals), per habitant i dia.
L’indicador també expressa la proporció de l’aigua d’origen freàtic consumida pels serveis municipals 
respecte al total. Els usos municipals de l’aigua inclosos són el reg de parcs i jardins, la neteja viària, la 
neteja del clavegueram, les fonts ornamentals, les instal·lacions esportives i altres usos. Aquesta varia-
ble es coneix amb el nom d’índex de sostenibilitat.

Fórmula: 
1. ∑ volums d’aigua consumida pels sectors domèstic, comercial-industrial 
i serveis municipals / (nombre d’habitants*dies de l’any)
2. Volum d’aigua consumida pels serveis municipals d’origen freàtic / volum 
total d’aigua consumida pels serveis municipals

Unitat:
1. litres/hab./dia 
2. %

Periodicitat: 
Anual 

Font: 
Memòria anual. El consum d’aigua a Barcelona. L’aprofitament i els usos dels recursos 
hídrics. Ajuntament de Barcelona.

Valors de referència:
Valor de referència de l’Organització Mundial de Salut per al consum d’aigua potable: 100 l/hab./dia.  
“Domestic Water Quantity, Service Level and Health”. WHO/SDE/WSH/03.02. 2003.
Objectiu de planificació per a la proporció d’aigua consumida pels serveis municipals d’origen freàtic. 
Sostre tècnic i econòmic d’aprofitament dels recursos freàtics (4,44 hm3/any).

Rellevància internacional:
Directiva 2000/60/CE. Directiva marc de l’aigua.
Aalborg+10: Compromís 3.2 i Tendències 22 i 23.
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO 37120:2014: desenvolupament sostenible  
de les comunitats.

Resultat: 

Consum d’aigua total: 150,1 l/hab./dia 

Consum d’aigua en el sector 
domèstic: 110,5 l/hab./dia
Índex de sostenibilitat: 17,4%

Variació 
interanual:
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Figura 3. Variació interanual del consum d’aigua, 2019-2020.

Resultat

El conjunt de sectors (domèstic, comercial, 
industrial i serveis municipals) han consumit 
91,2 milions de m3 d’aigua potable de xarxa, que 
correspon a 150,1 l/hab . per dia . El sector do-
mèstic és el que consumeix més aigua de xarxa, 
67,1 milions de m3 (vegeu la figura 1) . Aquest vo-
lum equival a un consum de 110,4 litres per ha-
bitant al dia (figura 4) . 

41%
428.962

24%
256.420

24%
252.439

5%

6%
58.597

52.300

Reg d’espais verds
Fonts ornamentals
Neteja viària

Neteja de 
clavegueram
Altres usos

Figura 1. Consum d’aigua potable de xarxa per sectors (m3), 2020. Figura 2. Repartiment de l’aigua freàtica consumida 
pels serveis municipals (m3), 2020.

Variació interanual

El consum d’aigua potable per habitant ha 
disminuït significativament per al conjunt de 
sectors (-7,1%), mentre que per al sector do-
mèstic ha augmentat (+2,7%, figura 3) . 

La variació del consum d’aigua subterrània, 
és a dir, d’origen freàtic, ha disminuït (-17,1%) 
respecte a l’any 2019 . De la mateixa manera ho 
ha fet l’índex de sostenibilitat (proporció d’ai-
gua utilitzada pels serveis municipals provinent 
del freàtic) (-6,9%, figura 3) . 

Pel que fa al sector dels serveis municipals, 
el consum d’aigua total és de 6 .039 .731  m3 . 
El 17,4% d’aquest volum d’aigua (1 .048 .718 m3) 
és aigua subterrània . La resta és aigua de xarxa . 
El reg d’espais verds (41,0%), les fonts orna-
mentals (24%) i la neteja viària (24%) són els 
serveis municipals que consumeixen la ma-
jor part de l’aigua subterrània que s’extreu de 
l’aqüífer (figura 2) . 
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Tendència 

Com en molts altres aspectes, l’any 2020 ha 
estat un any atípic quant al consum total d’ai-
gua a la ciutat de Barcelona . Les restriccions 
decretades per al control de la pandèmia de la 
covid-19 van resultar en una baixada del con-
sum d’aigua potable de 5,3 hm3, es a dir, una re-
ducció del 6% respecte a l’any 2019 . Tanmateix, 
l’impacte ha estat ben diferenciat segons els 
sectors . D’una banda, l’aturada de les activitats 
econòmiques de la indústria i el sector comerci-
al es van traduir en una disminució del consum 
d’aigua potable del 29%, seguit del consum als 
serveis municipals, que es va reduir un 10% . 

Figura 4. Tendència del consum d’aigua, 2000-2020.
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Per contra, el consum en el sector domèstic 
va augmentar un 5% . 

Aquest impacte també es pot veure en 
les ràtios de consum per habitant . El consum 
total d’aigua potable per habitant el 2019 va 
ser de 161,5 l/hab . per dia, mentre que l’any 
2020 ha disminuït fins a 150 l/hab . per dia, un 
7% menys . En canvi, el consum domèstic per 
habitant s’ha enfilat fins als 110,4 l/hab . per 
dia, un 2,9% més que l’any anterior i un con-
sum al qual no s’arribava des del 2009 .
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Figura 5. Tendència del consum d’aigua freàtica per part dels serveis municipals, 2000-2020.

Volum d'aigua subterrània

% sobre el consum total

2000
306

3,6

2002
460

6,3

2004
698

8,4

2006
705

10,2

2008
943

18,6

2010
949

16,6

2012
1.269

19,2

2013
1.263

20,0

2014
1.282

20,2

2015
1.422

20,2

2016
1.273

17,8

2017
1.307

18,3

2018
1.111

16,3

2019
1.265

18,6

2020
1.049

17,4

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

55%

65%

70%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

%
 d

el
 to

ta
l d

’a
ig

ua
 s

ub
te

rr
àn

ia
 re

sp
ec

te
 a

l’a
ig

ua
 c

on
su

m
id

a 
pe

ls
 s

er
ve

is
 m

un
ic

ip
al

s4,44 hm3/any; 65%
Sostre d'aprofitament d'aigua freàtica 2020:

M
ile

rs
 d

e 
m

3

Si bé el consum d’aigua subterrània ha aug-
mentat continuadament des de l’inici de la sè-
rie històrica, l’any 2020 s’apunta una tendència 
de disminució del seu ús iniciada l’any 2015, 
que repercuteix en una reducció de l’índex de 
sostenibilitat amb relació als anys 2014 i 2015, 
moment en què la proporció d’aigua aprofitada 
del subsol va ser més important (figura 5) . Per 
entendre quin seria el sostre d’aquest índex de 
sostenibilitat, cal tenir present que la conces-

sió de l’ACA permet extreure fins a 4,44 hm3 
a l’any d’aigua del subsol . Aquests 4,44  hm3 
representen, a dia d’avui, un 65% de les ne-
cessitats d’aigua dels serveis municipals . Dit 
d’una altra manera, aquest 65% representa 
el valor màxim de l’índex de sostenibilitat al 
qual es podria arribar, tenint un consum anual 
de 6,79 hm3 a l’any . Ara per ara, ens trobem 
amb un índex de sostenibilitat lleugerament 
inferior al 20% .

A l’hora de valorar la proporció de recursos 
hídrics aprofitats del subsol cal tenir en compte 
la precipitació total anual, ja que, com més pre-
cipitació, menys necessitat d’utilitzar aquests 
recursos . L’any 2020 presenta valors alts de plu-

viometria a la ciutat de Barcelona . Aquesta 
situació, junt amb el context d’alentiment de 
les activitats, pot haver afavorit la reducció de 
l’aprofitament de l’aigua freàtica . 
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Figura 6. Evolució de la precipitació mitjana mensual en els últims deu anys.
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Reptes i oportunitats

El diagnòstic elaborat pel pla Clima de Bar-
celona apunta que el canvi climàtic està tenint 
efectes en el cicle de l’aigua i en l’ús de l’aigua . 
Fenòmens com ara més recurrència d’episodis 
de calor no només poden afectar la disponibilitat 
d’aquest recurs, sinó que també poden conduir a 
augmentar-ne l’ús .

La Declaració de l’emergència climàtica, 
aprovada el mes de gener del 2020, inclou el 
vector aigua com a un dels aspectes dels quals 
cal tenir més cura els propers anys . En aquest 
marc s’identifica que els reptes més impor-
tants que haurà d’afrontar la ciutat, amb relació 
al canvi climàtic són l’augment de la tempera-
tura, la disponibilitat menor d’aigua, l’increment 
d’inundacions i el retrocés de les platges (web 
Ajuntament de Barcelona) .

El Pla tècnic per a l’aprofitament dels 
recursos hídrics alternatius (PLARHAB 2020) 
apunta tot un seguit d’objectius que donen res-
posta als quatre eixos estratègics en els quals 
es fonamenta el pla Clima . Entre aquests tro-
bem l’estalvi d’aigua, tant en la prestació dels 
serveis municipals com en l’àmbit domèstic, i 
l’impuls d’altres fonts alternatives de recurs 
per a usos que no requereixin aigua potable .

Pel que fa a la implantació de mesures 
d’estalvi, als parcs i jardins, l’any 2020 s’han 
portat a terme diverses mesures de control 
del consum, control de fuites, control de les 
lectures dels comptadors, control de les pro-
gramacions de reg, substitució dels elements 
de reg per altres de més eficients i instal·lació 
de sensors de pluja, entre altres . Això també 

https://www.barcelona.cat/emergenciaclimatica/ca
http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/el-canvi-climatic/com-afectara-el-canvi-climatic-barcelona
http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/el-canvi-climatic/com-afectara-el-canvi-climatic-barcelona
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ha anat acompanyat de la selecció d’espècies 
vegetals adequades al clima mediterrani . Pel 
que fa la gestió de les fonts de beure i orna-
mentals, una part d’aquestes s’abasteixen de la 
xarxa d’aigua potable de la ciutat, mentre que 
una altra part ho fa de l’aigua del subsol . Tres 
quartes parts de les fonts ornamentals dispo-
sen de cambres amb les seves corresponents 
bombes i elements mecànics per a la recircula-
ció de l’aigua . Pel que fa les fonts de beure, totes 
disposen d’aixetes temporalitzades i se les està 
dotant de dispositius reguladors de cabal . A les 
fonts ornamentals, per la seva banda, s’hi estan 
instal·lant electrovàlvules reguladores de cabal i 
temps, així com elements de depuració .

Altres àmbits de promoció de l’estalvi del 
consum d’aigua han estat els centres educatius, 
als edificis municipals (per exemple, implan-
tant mesures d’estalvi a la xarxa de mercats 
com ara la neteja mecànica, el control de fuites, 
el control de la demanda per punts de consum, 
etcètera), i als edificis de promoció pública (per 
exemple, apartaments per a gent jove, habitat-
ges per a gent gran, etcètera), en què l’Institut 
Municipal de l’Habitatge fomenta la instal·lació 
d’aixetes i dipòsits de baix consum i de recupe-
radors d’aigües pluvials per al reg .

D’altra banda, l’any 2020 s’ha publicat una 
nova edició del Pla tècnic per a l’aprofitament 
dels recursos hídrics alternatius (PLARHAB 
2020) . D’acord amb la Declaració d’emergència 
climàtica a la ciutat de Barcelona, s’han ampliat 
les línies d’acció als districtes per assolir l’objec-
tiu de reducció del consum d’aigua potable i la 
promoció dels recursos hídrics alternatius .

Per saber-ne més:

A Barcelona: “El consum d’aigua a Barcelona: 
l’aprofitament i els usos dels recursos hídrics . 
BCASA 2020 .

Declaració d’emergència climàtica . Ajunta-
ment de Barcelona

Pla Clima 2018-2030 . Ajuntament de Barcelona .

Pla de recursos hídrics alternatius de Barce-
lona . Actualitzat el 2020 .

Diagnosi del cicle de l’aigua . Pla Clima . Ajun-
tament de Barcelona .

Resum executiu “Cicle de l’aigua” . Pla Clima . 
Ajuntament de Barcelona .

Resum executiu “Onades de calor” . Pla Clima . 
Ajuntament de Barcelona .

Informe del consum d’aigua i Memòria Barce-
lona Cicle de l’Aigua, SA . BCASA .

Pla de sequera . Ajuntament de Barcelona .

A Europa: Atles de les aigües urbanes a 
Europa . Joint Research Centre (European 
Commission) . 2017 .

Domestic Water Quantity, Service Level and 
Health . WHO/SDE/WSH/03 .02 .2003 .

https://www.barcelona.cat/emergenciaclimatica/es
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/pla_clima_cat_maig_ok.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-productiva-i-resilient/pla-de-recursos-hidrics-alternatius
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-productiva-i-resilient/pla-de-recursos-hidrics-alternatius
http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/diagnosi_cicle_aigua.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/re_cicle_aigua_pla_clima.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/re_onadesdecalor_placlima.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/energia-i-canvi-climatic/pla-sequera
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c296a413-24cc-11e7-b611-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-31420221
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c296a413-24cc-11e7-b611-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-31420221
https://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/WSH03.02.pdf
https://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/WSH03.02.pdf
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Indicador 4.3. 
Penetració de les 
TIC a les llars

Proporció de llars amb connexió a internet

Expressa la proporció de llars (que tenen almenys un membre d’entre 16 i 74 anys) que disposen de connexió 
a internet. Es presenten els resultats desagregats per tipus de connexió i per districte. 
L’any 2014 hi ha un canvi en la font de dades utilitzada per al càlcul de l’indicador, fet que limita la compa-
rabilitat de les dades amb els informes de resultats dels anys anteriors.

Fórmula: 
∑ llars que disposen de connexió a internet / nombre total de llars

Unitat:
%

Periodicitat: 
Anual

Font: 
Enquesta de Serveis Municipals. Departament d’Estudis d’Opinió.

Valors de referència:
Valor de la Unió Europea.
Enquesta sobre ús de les TIC a les llars, Unió Europea.

Rellevància internacional:
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO 37120:2014: desenvolupament sostenible de 
les comunitats.

Resultat: 

Proporció de llars 
amb internet: 91,9%

Variació 
interanual:
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Resultat

El 91,9% de les llars amb persones d’entre 18 
i 74 anys tenen connexió a internet . El nombre 
de llars no connectades és minoritari (8%) i molt 
concentrat en les persones de més de 74 anys . 

La connexió a través dels telèfons intel·li-
gents és la més present (93,1% de les llars), si bé 
els ordinadors portàtils també són molt estesos 
(76,0%; figura 1) . L’evolució comercial digital ha 
contribuït a ampliar l’accés a internet de les llars 
a través dels dispositius mòbils (telèfon intel·li-
gent, tauleta i ordinador portàtil), i ha desplaçat 
els fixos (ordinador de sobretaula) . Factors com 
ara la baixada del preu dels telèfons mòbils, tari-

Figura 1. Proporció de llars segons el tipus de connexió a internet, 2020.
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fes de dades més econòmiques i l’extensió de 
la fibra òptica hi han contribuït . S’observa que 
els dispositius amb interfícies tàctils (telèfon 
intel·ligent, tauleta) tenen una distribució més 
gran entre la població que aquells amb teclat 
(ordinador portàtil i de sobretaula) .

L’any 2020, els districtes amb una pro-
porció més gran de llars connectades són 
l’Eixample i Sarrià - Sant Gervasi (figura 2) . Nou 
Barris és el districte amb una proporció infe-
rior de llars connectades, si bé aquesta pro-
porció és pràcticament del 85% de les llars .
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Figura 2. Distribució de les llars amb internet per districtes, 2020.
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Figura 3. Variació interanual de l’accés i l’ús d’internet, 
2019-2020.

Variació interanual

La proporció de llars amb connexió a inter-
net s’ha mantingut pràcticament estable, i ha 
disminuït lleugerament (-0,2%; figura 3) .

Connexió a internet Ús d'internet
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Figura 4. Tendència de l’accés i ús d’internet, 2004-2020.
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Valor UE-28 del % de llars amb accés a internet, 2019: 90%

Valor UE-28 del % de població que utilitza a internet, 2019: 86%

Tendència 

La proporció de llars amb accés a internet s’estabilitza per sobre del 90% des de l’any 2018 . 
Això suposa el doble de llars connectades que l’any 2004, a l’inici de la sèrie temporal . La pro-
porció de llars connectades l’any 2020 supera lleugerament el valor mitjà dels països de la Unió 
Europea per a l’any 2019 . Pel que fa a la proporció de població que utilitza internet, es manté 
pràcticament estable . 

Reptes i oportunitats

La pandèmia per la covid-19 ha generat un 
escenari d’incertesa excepcional d’escala glo-
bal . Les ciutats s’han vist obligades a fer un 
salt tecnològic sense precedents, avançant 
cap a un nou model de ciutat on la tecnologia i 
la innovació esdevenen els aliats clau: reforcen 
el sentit de col·lectivitat, permeten comunica-
cions ràpides i eficients i dibuixen noves xarxes 
de connexions i relacions de proximitat, urba-
nes i metropolitanes .

La bretxa de connexió s’ha reduït notable-
ment a Barcelona durant els darrers quatre 
anys . Les llars de renda baixa han incremen-
tat el seu nivell de connexió del 75% al 91%, 
de manera que la diferència amb les llars 
de renda alta s’ha reduït a 6 punts . Aquesta 
reducció de la bretxa digital ha fet emergir, 
no obstant, factors preexistents que seguei-
xen condicionant el tipus d’accés i l’ús de les 
TIC . Alguns d’aquests són l’edat (el nombre i 
la diversitat dels usos decreix amb l’edat), 
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Per saber-ne més:

Barcelona: Enquesta sobre usos i coneixe-
ment de les TIC a Barcelona . Ajuntament de 
Barcelona i Fundació BIT Habitat, 2020

Pla de xoc per a la inclusió digital . Ajuntament 
de Barcelona, 2020

Mesura de govern: Transició cap a la sobira-
nia tecnològica . Pla “Barcelona ciutat digital” . 
2016 . Ajuntament de Barcelona

Enquesta d’hàbits informatius . Districte mu-
nicipal . Del 27 de setembre al 10 de novembre 
de 2017 . Ajuntament de Barcelona

L’escletxa digital a la ciutat de Barcelona . 
Mobile World Capital Barcelona (MWCB) . 2016

Europa: Agenda Digital2020 de la Unió Europea

Estadístiques d’accés i ús a internet . Eurostat .

a les eines digitals i garantir la inclusió digital 
de tota la ciutadania, especialment als bar-
ris i entre els col·lectius més vulnerables en 
el context d’emergència sanitària i la conse-
güent crisi social i econòmica . 

Una de les primeres iniciatives que es 
posa en marxa del Pla de xoc és el projecte 
Agents TIC . Es tracta d’un programa de capa-
citació, assessorament i acompanyament 
digital per a persones que, per diferents 
raons, no utilitzen l’administració electrònica 
ni les tecnologies de la informació i la comu-
nicació en la seva vida quotidiana . L’objectiu 
és oferir-los ajut personalitzat a l’hora de, 
per exemple, fer tràmits o gestions adminis-
tratives (com ara sol·licitar ajuts, accedir a 
serveis, etcètera), utilitzar aplicacions i eines 
bàsiques de l’àmbit digital com ara el correu 
electrònic o les videoconferències .

la renda (que condiciona els recursos i les habi-
litats per seguir l’educació en línia), i el nivell 
formatiu (que influeix tant en els usos com en 
la tipologia de dispositius que s’utilitzen) . Dos 
terços de les persones que no tenen connexió 
afirmen que no en tenen perquè no saben uti-
litzar internet o no l’utilitzen . No obstant això, 
l’1% dels enquestats no tenen connexió per 
motius econòmics .

En el marc de la covid-19, l’Enquesta sobre 
usos i coneixement de les TIC a Barcelona (Ajun-
tament de Barcelona i Fundació BIT Habitat, 
2020) apunta que l’ús de les TIC ha augmentat 
durant els mesos de confinament per a un 62% 
de les persones enquestades per portar a terme 
activitats de teletreball, educació en línia i l’ad-
ministració electrònica . Aquest valor ha estat 
lleugerament superior als barris de renda mit-
jana, mitjana-alta i alta . Es constata, a la vegada, 
que el 56% de les persones que viuen en zones 
de renda baixa no van poder teletreballar .

A la vegada, el tancament dels centres 
educatius a mitjan març fins al setembre i la 
necessitat de donar continuïtat a les activi-
tats lectives ha evidenciat l’existència d’una 
bretxa digital a la ciutat per les desigualtats 
en: a) l’accés a dispositius informàtics (tau-
letes o ordinadors); b) la connectivitat; c) les 
competències digitals dels pares i mares per 
acompanyar l’alumnat, desenvolupar-se i tre-
ballar en entorns digitals; d) les competències 
digitals del professorat, i e) les capacitats dels 
centres educatius per passar d’entorns d’apre-
nentatge presencials a entorns en línia .

El fet que el confinament hagi accentuat 
la bretxa digital entre determinats sectors ha 
propiciat la posada en funcionament del Pla de 
xoc per a la inclusió digital, implementat per 
la Fundació BIT Habitat i la Xarxa d’Ateneus de 
Fabricació, que té per objectiu millorar l’accés 

https://bithabitat.barcelona/bretxadigitalbarcelona/ca/
https://bithabitat.barcelona/bretxadigitalbarcelona/ca/
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/blog/aixi-estem-treballant-per-assegurar-la-inclusio-digital-durant-la-pandemia
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/98713/3/Pla_Ciutat_Digital_MdGovern.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/98713/3/Pla_Ciutat_Digital_MdGovern.pdf
http://hdl.handle.net/11703/110556
http://hdl.handle.net/11703/110556
http://mobileworldcapital.com/escletxa-digital/#firstPage
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-2020-strategy
https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/main-tables
https://bithabitat.barcelona/projecte/agents-tic
https://bithabitat.barcelona/bretxadigitalbarcelona/ca/
https://bithabitat.barcelona/bretxadigitalbarcelona/ca/
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/blog/aixi-estem-treballant-per-assegurar-la-inclusio-digital-durant-la-pandemia
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/blog/aixi-estem-treballant-per-assegurar-la-inclusio-digital-durant-la-pandemia
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Bona pràctica
Objectiu 4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero:  
de la Barcelona tecnològica a la Barcelona intel·ligent.

Descripció de la iniciativa

Els professionals de Ramboll Iberia propor-
cionen solucions i assessoria a clients de 
Catalunya, la resta d’Espanya i Portugal en 
temes específics del medi ambient i segure-
tat i salut (EHS) que contribueixen al compli-
ment normatiu i la implantació d’estàndards 
internacionals, amb el compromís d’aportar 
a cada encàrrec una combinació òptima de 
rigor científic, pensament estratègic, capa-
citat de judici i comunicació clara per ajudar 
els clients a aconseguir les solucions més 
eficients i rendibles per als seus problemes.

Atesa la situació de crisi sanitària mundial 
que va començar l’any 2020 a causa de la 
covid-19, Ramboll va llançar una nova aplica-
ció de capacitació interactiva i gratuïta per 
ajudar les empreses a preparar i donar suport 
als empleats que tornen a l’oficina, reduint al 
mateix temps el risc d’infecció.

L’aplicació “Prevenir la infecció - Oficines” 
guia els empleats a través de situacions típi-
ques i quotidianes de l’oficina en què podria 
haver-hi un risc d’infecció. D’aquesta manera, 
proporciona una clara formació sobre com 
reduir eficaçment aquest risc, sigui en ascen-
sors, instal·lacions compartides o en els des-
plaçaments. La idea és fer que els individus 
siguin conscients de situacions en les quals 
les seves accions contribueixen a crear un 
entorn laboral segur per a totes les persones 
i assegurar-se que també prenen consciència 
dels perills potencials.

Ramboll té una bona experiència amb l’ús de 
la ludificació com a alternativa a l’aprenen-
tatge electrònic tradicional. L’enfocament, 
anomenat “Check-act-learn”, ha estat provat 
amb molt bons resultats en la solució de ludi-
ficació 3D de Ramboll per millorar la segure-
tat en els llocs de construcció. Basant-se en 
aquesta experiència, van llançar l’aplicació 
gratuïta per prevenir la infecció.

Les característiques clau de l’aplicació són 
l’ús d’elements mecànics de jocs i l’aprenen-
tatge basat en el joc, i directrius específiques 
de salut i seguretat del país. Les apps poden 
ser fàcilment modificades a altres països 
amb directrius covid-19 i condicions locals. A 
més, a través del disseny d’edifici contextual, 
l’aplicació d’oficina es pot adaptar a qualse-
vol entorn d’oficina internacionalment.

Segons un estudi de la consultora Bain & 
Company realitzat durant el 2020, només 
el 38% dels treballadors se sent còmode 
davant la perspectiva de tornar a l’oficina, 
un percentatge que és fins i tot inferior (35%) 
en zones molt castigades per la pandèmia 

4

App gratuïta ‘Prevenir la infecció’
Ludificació per ajudar a prevenir la infecció 
en oficines
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com, per exemple, Madrid. En tant que les 
empreses estableixin mesures per gestionar 
el risc de la covid-19 per al seu personal, la 
comunicació eficaç dels protocols serà una 
part important per ajudar-los a sentir-se tan 
segurs com sigui possible.

L’aplicació de Ramboll hi contribueix amb 
informació sobre com tornar de manera 
segura a una situació més “normalitzada”. 
Tornar a treballar amb una forta atenció a la 
bona higiene i a una distància social segura 
tindrà un impacte positiu en l’economia i en la 
societat en general.

Ramboll, a més d’emprar l’app de formació en 
la seva plantilla, ha desenvolupat una versió 
gratuïta de l’aplicació que es posa a disposi-
ció de totes les empreses. L’aplicació ha estat 
desenvolupada per científics especialitzats 
en ciències de la salut de Ramboll i els espe-
cialistes de la seva divisió d’edificis per utilit-
zar-la en set països i, després del gran interès 
generat, s’ha adaptat a un total de 13. També 
és fàcil d’adaptar i reproduir a escala en altres 

4

entorns com, per exemple, instal·lacions 
industrials, escoles, hotels i restaurants.

Segons han comentat responsables de 
Ramboll: “Aquesta eina és un dels diver-
sos serveis que estem prestant per ajudar 
les activitats a tornar a treballar de manera 
segura, i estem encantats de poder oferir un 
recurs que pot ser d’utilitat per a empreses 
de totes les formes i mides”.

L’app s’ofereix en dues versions, d’escriptori 
i mòbil, que es poden descarregar gratuïta-
ment als enllaços següents:

Escriptori: PI Offices (ramboll.dk) 
Google Play

Per saber-ne més: 

Durada: Des del juny del 2020 en endavant.

Valors que cal destacar: Solució tecnològica, 
immediatesa, col·laborativa, innovadora, co-
municativa, replicable, pedagògica.

https://plan.ramboll.dk/coronaoffice/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ramboll.forebygkontor
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Entitat impulsora 
Ramboll Denmark 
Ramboll Iberia

Contacte 
Ramboll Iberia 
Passeig de Gràcia, 118. Barcelona 
rgimeno@ramboll.com 
ramboll.com 
ramboll.com/contact/spain-and-portugal/
iberia-ca

Vídeo 
www.linkedin.com/posts/rita-gimeno-estornell- 
a9923b18_covid19-covid19-salud-activity- 
6675695127991767040-LSdM

https://youtu.be/bf39RsvtKfQ

Entitat col·laboradora  
Kanda Software

4

App llançada en 
13 països

7.000 descàrregues fins 
al desembre del 2020

Indicadors associats

http://www.linkedin.com/posts/rita-gimeno-estornell-a9923b18_covid19-covid19-salud-activity-6675695127991767040-LSdM
http://www.linkedin.com/posts/rita-gimeno-estornell-a9923b18_covid19-covid19-salud-activity-6675695127991767040-LSdM
http://www.linkedin.com/posts/rita-gimeno-estornell-a9923b18_covid19-covid19-salud-activity-6675695127991767040-LSdM
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Indicador 5.1. 
Consum responsable

Nombre d’iniciatives de consum responsable registrades

Expressa el nombre d’iniciatives de consum responsable que estan registrades en el Mapa Barcelona 
+Sostenible.
El Mapa B+S és una eina virtual interactiva (un lloc web i una aplicació per a telèfons intel·ligents) que per-
met localitzar i consultar iniciatives o recursos que contribueixen a millorar l’entorn urbà, a construir una 
estructura social més equitativa i inclusiva i a enriquir el teixit comunitari veïnal. És un mapa construït de 
manera col·laborativa entre l’Ajuntament i diverses entitats del tercer sector (Espai Ambiental, Ciència en 
Societat, Societat Catalana d’Educació Ambiental, Opcions de Consum Responsable, SCCL, Fundació Ca-
talana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable (Rezero), Naturwalks, Espai TReS Territori i 
Responsabilitat Social, Ethnic, Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya i Raons Públiques).
El Mapa B+S mostra des d’iniciatives petites incipients fins a grans projectes ja consolidats. El nombre de 
punts d’interès acumulat és un indicador d’aquesta contribució a la sostenibilitat. Hi ha descrites aproxi-
madament cent tipologies de punts. Per obtenir l’indicador de consum responsable es comptabilitzen les 
tipologies següents:
• Comerç, serveis i turisme sostenibles: Fira o mercat de productes ecològics o locals / Botiga de productes 

alimentaris locals o ecològics / Botiga de productes no alimentaris sostenibles / Botiga amb secció de pro-
ductes ecològics o de proximitat / Botiga on es poden adquirir productes a granel / Botiga de comerç just 
i solidari / Grup de consum ecològic / Comerç de proximitat de productes locals / Botiga de segona mà / 
Taller de reparació / Servei de préstec o lloguer de maquinària o altres productes d’ús puntual / Restaurant 
de menjar sostenible i saludable / Menjador col·lectiu ecològic / Allotjament i servei turístic sostenible

• Mobilitat i accessibilitat: Servei d’ús compartit de vehicles / Servei de lloguer de vehicles de baix impacte
• Participació i innovacions comunitàries: Mercat o punt d’intercanvi / Banc del temps / Moneda social

Fórmula: 
∑ d’iniciatives de consum responsable registrades en el Mapa B+S

Unitat:
Nombre d’iniciatives

Periodicitat: 
Anual

Font: 
Mapa Barcelona+Sostenible.

Valor de referència:
--

Rellevància internacional:
Open Green Map

Resultat: 

2.377 iniciatives de 
consum responsable 
registrades

Variació 
interanual:

http://bcnsostenible.cat/
http://bcnsostenible.cat/
https://www.greenmap.org/
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Resultat

El nombre total de punts d’interès relaci-
onats amb el consum responsable registrats 
al Mapa Barcelona + Sostenible és de 2 .377 . 
La majoria corresponen a comerços i serveis 
(92,2%, 2 .193 punts; figura 1) . D’entre tots els 
punts d’interès registrats a la plataforma, els 
més nombrosos són les botigues on es poden 
adquirir productes a granel (543), seguits de les 
botigues de productes alimentaris locals (300) i 
dels allotjaments o serveis turístics sostenibles 
(267; figura 2) .

Figura 1. Punts de consum respon-
sable del Mapa B+S, 2020.
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Figura 2. Distribució dels punts d’interès per tipologia, 2020.
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Variació interanual

El nombre d’experiències registrades al Mapa 
Barcelona + Sostenible ha augmentat de manera 
important (+45,7%) entre l’any 2019 i 2020 i ha 
passat de 1 .631 a 2 .377 iniciatives . D’entre totes 
les tipologies, la que més ha augmentat en ter-
mes relatius ha estat la d’allotjaments i serveis 
turístics sostenibles, que ha passat de 23 a 267 
(+1060,9%) . També han augmentat les botigues 
de productes alimentaris locals (+50%, passant 
de 211 a 300 iniciatives) . La categoria de bancs 
del temps és la que més ha disminuït (-32,1%, 
passant de 28 a 19 iniciatives; figura 3) .

-20%-40% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Banc de temps

Fira o mercat de productes ecològics o locals

Moneda social

Restaurant de menjar sostenible i saludable

Comerç de proximitat de productes locals

Taller de reparació

Botiga de segona mà

Menjador col·lectiu ecològic

Botiga de productes no alimentaris sostenibles

Botiga amb secció de productes ecològics o de proximitat

Servei d'ús compartit de vehicles

Grup de consum ecològic

Botiga on es poden adquirir productes a granel

Servei de lloguer de vehicles de baix impacte

Botiga de productes alimentaris locals o ecològics

Botiga de comerç just i solidari

Mercat o punt d’intercanvi

Allotjament i servei turístic sostenible

Servei de préstec o lloguer de maquinària o altres

12,9%

9,3%

9,1%

5,6%

-32,1%

14,0%

24,7%

25,0%

26,2%

31,3%

32,1%

32,7%

34,5%

36,1%

36,5%

36,5%

50,0%

1060,9%

42,2%

Figura 3. Variació interanual dels punts registrats de consum responsable en el Mapa B+S, 2019-2020. 

El factor que més ha incidit en la varia-
ció interanual d’algunes categories ha estat 
l’ampliació de l’equip tècnic dedicat a l’ac-
tualització del mapa . Això ha permès, entre 
altres, incorporar totes les entitats adherides 
al “Compromís per a la sostenibilitat turística 
de Barcelona Biosphere” al mapa, i multiplicar 
per més de deu vegades el nombre d’iniciati-
ves registrades fins aleshores en la categoria 
d’allotjaments i serveis turístics sostenibles .
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Figura 4. Tendència dels punts d’interès en el Mapa B+S, 2013-2020.
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Tendència 

El nombre d’iniciatives de consum responsa-
ble registrades en el Mapa B+S ha reemprès la 
tendència d’augment observada des de l’any 2013 . 

Si observem les tipologies d’iniciatives re-
gistrades a la categoria “Comerç, serveis i 
turisme sostenibles” són les que han mantin-
gut un creixement més important amb relació a 
l’any 2013, passant de 220 iniciatives a inicis de 
la sèrie temporal a 2 .193 iniciatives . 

En les altres dues categories, l’augment 
ha estat menys important . Per exemple, en la 
categoria “Participació i innovacions comu-
nitàries”, s’ha passat de 56 a 167 iniciatives, 
mentre que en la categoria “Mobilitat i acces-
sibilitat”, s’ha passat de 4 a 17 iniciatives .
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Reptes i oportunitats

El nombre d’iniciatives registrades en el 
Mapa Barcelona + Sostenible depèn del regis-
tre que es faci d’aquestes iniciatives . En aquest 
sentit, el fet de poder comptar amb personal 
per registrar més iniciatives ha permès actu-
alitzar el mapa i ampliar el nombre de punts 
localitzats, com ara els relatius a les iniciatives 
d’allotjaments i serveis turístics sostenibles . 
Entitats com ara Rezero han continuat contri-
buint a l’ampliació de les iniciatives del mapa a 
través de nous mapatges per barris .

Les condicions de confinament imposades 
pel context de pandèmia han fet que les con-
sultes i la interacció digital amb el mapa hagin 
augmentat . D’aquesta manera, s’ha passat de 
1 .069 a 1 .218 usuaris registrats . Atenent les 
dades proveïdes per Google Analytics, el nombre 
de sessions ha augmentat (passant de 152 .994 
l’any 2019 a 179 .577 l’any 2020), així com també 
ho ha fet el nombre de visitants nous (passant 
de 127 .254 l’any 2019 a 151 .289 l’any 2020) .

Una oportunitat existent és que les inici-
atives i les accions que es dinamitzen des del 
mapa permeten un enriquiment i una millora de 
la informació que hi ha registrada . 

Entre les iniciatives portades a terme per 
dinamitzar el mapa destaca el primer concurs 
de ludificació, l’Enigmapa . Es tracta d’un repte 
que dura una setmana, i que organitza mensu-
alment una entitat . L’any 2020, 227 persones 
van propiciar 352 participacions en els reptes, 
és a dir que moltes persones hi han participat 
diverses setmanes . S’identifica l’oportunitat de 
seguir organitzant Enigmapes amb altres àrees 
de l’Ajuntament, com ara amb l’Espai de Con-
sum Responsable . 
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D’altra banda, també s’ha portat a terme 
una col·lecció de cromos de les iniciatives del 
mapa . L’objectiu d’aquesta iniciativa és pro-
moure i donar a conèixer el mapa i vincular-ho 
a un territori mitjançant un joc de cartes . Addi-
cionalment s’ofereix als centres educatius de la 
xarxa Escoles + Sostenibles un recurs d’apre-
nentatge dels seus entorns per contribuir a una 
educació per la sostenibilitat i al reconeixement 
de les escoles com a agents de canvi a la ciutat . 
En aquesta prova pilot s’han editat deu cromos 
(un per cada districte de la ciutat) amb la par-
ticipació de la comunitat educativa (famílies i 
professorat) i membres de les iniciatives visita-
des i incorporades als cromos .

L’ampliació de la col·laboració entre àrees 
de l’Ajuntament també continua constituint una 
oportunitat per reforçar el registre de més ini-
ciatives i promoure la difusió i ús del mapa en 
el marc de figures com ara l’Estratègia d’impuls 
del consum responsable (2016-2019) (Ajun-
tament de Barcelona, 2016) . Un bon exemple 
de col·laboració i ús de l’eina és la cerca d’in-
formació per part dels mateixos serveis de 
l’Ajuntament . Es destaca, també, les oportuni-
tats que s’han generat l’any 2020 en el marc de 
la preparació de la Capitalitat Mundial de l’Ali-
mentació de Barcelona 2021 . Una acció portada 
a terme ha estat el desplegament del programa 
“Menjadors escolars més sans i sostenibles”, 
que durant l’any 2020 ha acompanyat sis cen-
tres educatius en una prova pilot de millora dels 
menús escolars .

En el marc dels efectes de la pandèmia en 
l’activitat comercial de carrer, també caldrà 
veure en quina mesura poden haver canviat els 
hàbits de consum (per exemple, ampliant-se el 
comerç electrònic) i de quina manera pot haver 
afectat això a les iniciatives registrades . 

Per saber-ne més:

A Barcelona: Mapa Barcelona + Sostenible .

Estratègia d’impuls del consum responsable 
(2016-2019) . Ajuntament de Barcelona .

Estratègia d’impuls de la política alimentària 
(2016-2019) . Ajuntament de Barcelona 

Decret de mesures de contractació sosteni-
ble (2017) . Ajuntament de Barcelona

Espai Consum Responsable de l’Ajuntament 
de Barcelona .

Decret de mesures de contractació sosteni-
ble (2017) . Ajuntament de Barcelona .

“Menjadors més sans i saludables . Avaluació 
inicial” . Agència de Salut Pública de Barcelona . 
2020

http://www.bcnsostenible.cat/es/
https://www.slideshare.net/Barcelona_cat/estratgia-dimpuls-del-consum-responsable-20162019
https://www.slideshare.net/Barcelona_cat/estratgia-dimpuls-del-consum-responsable-20162019
https://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/actualitat/estrategia-dimpuls-de-la-politica-alimentaria-2016-2019
https://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/actualitat/estrategia-dimpuls-de-la-politica-alimentaria-2016-2019
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2017/06/2017_06_27NPGuiaambiental.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2017/06/2017_06_27NPGuiaambiental.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/03/15/barcelona-obre-el-nou-espai-consum-responsable-i-renova-i-amplia-loferta-de-serveis-de-lomic/
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/03/15/barcelona-obre-el-nou-espai-consum-responsable-i-renova-i-amplia-loferta-de-serveis-de-lomic/
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2017/06/2017_06_27NPGuiaambiental.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2017/06/2017_06_27NPGuiaambiental.pdf
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2021/02/ASPB-MEMSS-avaluacio-inicial-pilot.pdf
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2021/02/ASPB-MEMSS-avaluacio-inicial-pilot.pdf
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Indicador 5.2. 
Generació de residus 
municipals

Residus municipals generats per persona i dia

Expressa la quantitat de residus municipals generats en relació amb la població de la ciutat. Es refe-
reix als residus municipals generats als domicilis particulars, als comerços, a les oficines i als serveis, 
i també als que no tenen la consideració de residus especials i que, per la seva naturalesa o composi-
ció, es poden assimilar als que es produeixen en aquests llocs o activitats. També tenen la consideració  
de residus municipals els que provenen de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives 
i platges, els animals domèstics morts, els mobles, els estris, els vehicles abandonats, els residus i els 
enderrocs procedents d’obres menors i de reparacions domiciliàries.

Fórmula: 
(Pes total de residus municipals generats / població total) / 365 dies

Unitat:
kg/hab. per dia

Periodicitat: 
Anual 
 

Font: 
Direcció de Neteja i Recollida de Residus. Ajuntament de Barcelona.
Dades ambientals 2019. Àrea metropolitana de Barcelona.
Agència de Residus de Catalunya.

Valors de referència:
Objectiu de planificació:
Estratègia de residu zero el 2020. Ajuntament de Barcelona.

Rellevància internacional:
Directiva 2008/98/CE sobre residus.
Indicadors comuns europeus de sostenibilitat local.
Organització Mundial de la Salut. Indicadors de salut de les ciutats sostenibles.
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO 37120:2014: desenvolupament sostenible de 
les comunitats.

Resultat: 

1,19 kg/hab. per dia
Variació 
interanual:
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Resultat

El volum de residus municipals generats l’any 
2020 ha estat de 723 .641,7 tones, corresponents 
a 1,19 kg per habitant i per dia . L’origen dels resi-
dus és principalment la generació domiciliària 
(73%), seguida d’altres recollides (8%; figura 1) . 
El pes dels residus que s’han previngut a través 
d’accions específiques en el marc del Pla de pre-
venció de residus municipals 2012-2020 ha estat 
de 2 .168 tones, la majoria de les quals correspo-
nen a la fracció de voluminosos, residu d’aparell 
elèctric i electrònic (RAEE) i altres (figura 2) . 

4%
30.411 t

1%
9.785t

2%
15.534 t

5%
33.923 t

7%
48.436 t

Domiciliària
Comercial
Mercats

Punts Verds
Voluminosos
Neteja viària

Altres recollides*

73%
526.522 t 

8%
59.027 t

Figura 1. Origen dels residus municipals generats, 2020.

Nota: Inclou els residus de Mercabarna (estimats), les recolli-
des privades, altres recollides de parcs i jardins i la recollida 
d’animals morts.

Figura 2. Residus que s’han previngut a través d’accions específiques 
en el marc del Pla de prevenció de residus municipals 2012-2020, 2020.

FRACCIÓ ACCIÓ PES (kg)

Matèria orgànica
Xarxa d'aprofitament alimentari 100
Compostatge comunitari 56 .211

Envasos lleugers
Embolcalls més sostenibles, esmorzars més saludables 2 .638
Gots reutilitzables 2 .217
Vaixella reutilitzable 98

Paper i cartró El racó dels llibres als punts verds 70 .084

Voluminosos RAEE 
i altres 

Reutilització i preparació per a la reutilització d’objectes 
als punts verds 59 .000

Reparatruck 143,18
Renova 19
Renova la teva roba jove -- 
Renova les teves joguines -- 
Joguina amiga 17 .257
Recollida domiciliària i a través dels punts verds de roba 1 .961 .163

TOTAL 2.168.930
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-40%

-45%

-50%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%
Totals

Per habitant 
i per dia Domiciliària Comercial Mercats Punts verds Voluminosos

Altres
recollides*

-11,2%
-9,8%

-6,5%

-46,6%

-16,5%

-12,5%
-9,2%

-0,4%

Figura 3. Variació interanual dels residus municipals generats, 2019-2020.

Variació interanual

La quantitat de residus municipals generats 
per habitant i per dia ha disminuït lleugera-
ment en relació amb l’any anterior (-11,2%), i han 
passat d’1,34 kg/hab . dia a 1,19 kg/hab . dia . 
La  quantitat global de residus generats pel 
conjunt de la població ha disminuït (-9,2%) i ha 
passat de 801 .936,2 a 723 .641,7 tones . Els resi-
dus que més han disminuït han estat els d’origen 
comercial (-46,6%) seguits dels provinents de 
mercats (-16,5%; figura 3) .

*Roba Amiga, paper i cartró provinent de Saica Natur i Femarec, i animals morts.

Les altres recollides inclouen inerts provinents de parcs i jardins (per exemple, fracció resta, 
fracció orgànica, inerts), i voluminosos provinents del mercat dels Encants.
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Figura 4. Tendència de la generació de residus municipals, 2002-2020.

Valor objectiu Estratègia residu 0, 2020: 1,20 kg/hab. dia

Per habitant i per dia
Renda familiar disponible*

2002

1,40
14,20

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

2,10

M
ile

rs
 d

'e
ur

os

kg
/h

ab
. p

er
 d

ia

2004

1,52
16,10

2006

1,50
17,90

2008

1,52
19,80

2010

1,43
19,30

2012

1,27
18,90

2013

1,24
18,80

2014

1,26
19,30

2015

1,28
20,10

2016

1,30
20,80

2017

1,30
20,80

2018

1,35
21,90

2019

1,34

2020

1,19

Tendència 

En el marc d’una trajectòria d’augment pro-
gressiu, els residus municipals generats per 
habitant han disminuït de manera important 
des de l’any 2013 (figura 4), i s’ha complert, per 
primera vegada, l’objectiu establert per l’Es-
tratègia de residu zero el 2020, d’1,20 kg/hab . 
per dia . Aquesta disminució es deu als efectes 
de les mesures de confinament per a la con-
tenció de la pandèmia de la covid-19, que han 

provocat el tancament de molts comerços 
(principalment en el període març-maig) i 
centres comercials . 

Tanmateix, la variació de la tendència de 
més generació de residus per capita es veu 
alterada degut a l’augment de la població 
a la ciutat, ja que aquesta ha augmentat en 
27 .420 habitants l’any 2020 . 

* Nota: No es disposa del valor de la renda familiar disponible per al 2019 i 2020 a causa d’un canvi metodològic en el càlcul.



Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2020

94

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Objectiu 5: Ús racional dels recursos

5

reduir els plàstics d’un sol ús. Amb aquesta 
acció es van estalviar 44 tones de plàstics 
d’un sol ús, equivalents a 450 contenidors 
d’envasos plens.

•  I la campanya “El mar comença aquí”, impul-
sada per l’Ajuntament de Barcelona, que volia 
informar sobre el fet que, a través dels em-
bornals, petits residus poden arribar al mar

Per saber-ne més:

A Barcelona: Estratègia de residu zero de 
Barcelona . Referents, reptes i propostes 
d’actuació . Ajuntament de Barcelona .

Pla de prevenció de residus municipals de Bar-
celona (2012-2020) . Ajuntament de Barcelona .

“Memòria de les actuacions dutes a terme en 
el marc del Pla de prevenció de residus muni-
cipals 2012-2020” . Ajuntament de Barcelona, 
2021

Programa metropolità de gestió de residus 
municipals (2019-2025) . Àrea Metropolitana 
de Barcelona .

Estratègia d’impuls del consum responsable 
(2016-2019) . Ajuntament de Barcelona .

A Catalunya: Programa general de prevenció 
i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20), 2013-2020 . Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat  -  Agència de Residus 
de Catalunya .

Reptes i oportunitats

Malgrat la reducció dels residus generats en 
el marc de la pandèmia de covid-19, la seva dis-
minució continua constituint una prioritat en el 
marc del Pla de prevenció de residus 2012-2020, 
atesa la constatació que la generació dels resi-
dus municipals continua vinculada al creixement 
econòmic i a la millora de la capacitat de consum 
de les llars, tal com mostra la trajectòria para-
l·lela de les dues variables en la major part del 
període analitzat . 

L’any 2020, degut a les restriccions impo-
sades pel context de pandèmia, la quantitat 
de residus previnguts ha estat inferior a la de 
l’any anterior, concretament un 15,8% menys . 
Les fraccions en què s’han esmerçat més esfor-
ços i s’ha aconseguit una prevenció més gran 
han estat les de voluminosos, RAEE i tèxtils, 
així com la de paper i cartró . En la reducció de 
la quantitat global de residus previnguts hi ha 
influït l’aturada de quasi totes les activitats 
socioeconòmiques de serveis no essencials, 
les restriccions d’aforament; l’impediment de 
realitzar accions d’intercanvi, el tancament 
dels centres educatius i el tancament dels 
equipaments municipals en els que es porta-
ven a terme bona part d’aquestes activitats 
de prevenció (p .e, punts verds i centres cívics) 
(Ajuntament de Barcelona, 2021) . 

Malgrat aquestes restriccions, moltes de 
les accions de prevenció i sensibilització s’han 
portat a terme . Destaca el fet que l’any 2020 
l’Ajuntament de Barcelona ha rebut el Premi 
Europeu de Prevenció de Residus per la pre-
venció de la contaminació marina amb dues 
accions conjuntes:

•  El repte #beuresenseplastic, impulsat pel grup 
de treball Residu Zero del Consell Ciutadà per 
la Sostenibilitat, en què 100 organitzacions de 
la ciutat es van adherir amb el compromís de 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/EstrategiaResiduZeroBarcelona-201611.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/EstrategiaResiduZeroBarcelona-201611.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/EstrategiaResiduZeroBarcelona-201611.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-productiva-i-resilient/pla-de-prevencio-de-residus
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-productiva-i-resilient/pla-de-prevencio-de-residus
https://www.premet25.cat/
https://www.premet25.cat/
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/100997
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/100997
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%2520dactuacio/Planificacio/PROCAT20/PRECAT20.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%2520dactuacio/Planificacio/PROCAT20/PRECAT20.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%2520dactuacio/Planificacio/PROCAT20/PRECAT20.pdf
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Indicador 5.3. 
Recollida selectiva 
de residus

Proporció de residus municipals recollits selectivament

Expressa la proporció en pes de residus municipals (consulteu-ne la definició a l’indicador 5.2) recollits de 
manera selectiva en relació amb el pes total de residus municipals generats. Es refereix a la recollida selec-
tiva bruta, que inclou els impropis (residus que no corresponen a la fracció residual objecte de la recollida).

Fórmula: 
Pes brut dels residus recollits selectivament (inclosos els impropis) /  
pes de residus municipals

Unitat:
%

Periodicitat: 
Anual 
 

Font: 
Direcció de Neteja i Recollida de Residus. Ajuntament de Barcelona.
Dades ambientals 2020. Àrea Metropolitana de Barcelona.
Agència de Residus de Catalunya.

Valors de referència:
Objectiu de planificació:
Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020. Departament de 
Territori i Sostenibilitat. Agència de Residus de Catalunya.

Rellevància internacional:
Directiva 2008/98/CE sobre residus.

Resultat: 

39,47% recollits 
selectivament

Variació 
interanual:
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Figura 2. Variació interanual de la recollida selectiva de residus municipals, 2019-2020.

Resultat

El 39,47% dels residus municipals generats 
s’han recollit a través de processos selectius . 
D’aquests, la fracció més important és la ma-
tèria orgànica (39%), seguida del paper-cartró 
(21%) i del vidre (12%; figura 1) .

Variació interanual

La quantitat de residus municipals recollits 
selectivament ha disminuït (-8,24%) i ha passat 
de 311 .268 a 285 .617 tones entre els anys 2019 
i 2020 . Tot i així, com que la generació de resi-
dus total (els recollits selectivament i la resta) 
també ha disminuït, l’índex de recollida selecti-
va ha millorat, amb un increment en relació amb 
l’any passat de +1,69% . Destaca la disminució 
de la matèria orgànica recollida selectivament i 
l’augment dels envasos (figura 2) . Val a dir que 
les tones de resta, és dir, dels residus que no 
s’inclouen en cap de les fraccions de recollida 
selectiva, també han baixat (-10,73%) respecte 
al 2019 .

EnvasosVidre

Voluminosos

Paper cartró

Altres
recollides

Matèria orgànica

39%
110.854 t

12%
35.378 t

10%
27.354 t

12%
34.142 t

21%
61.551 t

6%
16.337 t

Figura 1. Recollida selectiva de residus municipals 
per fraccions, 2020.

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-8,24%

1,69%

-12,52%

-2,66%

-9,65%

5,39%

-9,66% -11,28%

% recollida
selectiva

Matèria
orgànica

Paper-
cartró

Vidre Envasos Voluminosos Altres
recollides*

Tones
recollida
selectiva
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Tendència 

En termes absoluts, la recollida selectiva 
de totes les fraccions ha disminuït amb rela-
ció a l’any passat, però segueix sent superior 
que a l’inici de la sèrie temporal . També des-
taca que la proporció de la recollida selecti-
va (39,5%) hagi estat la més alta des del 2013 . 

Figura 3. Tendència de la recollida selectiva de residus municipals, 2001-2020.
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Altres recollides

Voluminosos

Envasos

Vidre

Paper-cartró

Matèria orgànica

% recollida selectiva

2002
13.508

23.950

9.504

18.256

27.865

27.642

16,03%

2004
14.746

30.322

11.696

21.675

65.163

86.721

27,18%

2006
21.864

31.803

14.086

25.901

86.944

86.207

31,43%

2008
24.645

29.842

18.462

31.285

97.802

85.319

33,44%

2010
24.491

26.215

20.805

32.844

86.670

140.427

42,26%

2012
19.099

25.909

19.737

32.512

58.108

122.537

40,03%

2013
19.659

26.687

18.990

32.592

48.639

117.477

36,16%

2014
19.045

27.957

19.098

33.193

50.170

117.460

36,12%

2015
18.362

29.353

19.776

34.136

51.865

118.261

36,30%

2016
19.222

32.094

20.727

34.910

49.423

117.444

35,93%

2017
19.536

34.906

21.582

36.361

48.814

119.456

36,39%

2019
18.414

37.795

25.955

39.156

63.236

126.713

38,81%

2020
16.337

34.142

27.354

35.378

61.551

110.854

39,47%

2018
18.287

37.425

24.048

37.773

58.354

125.309

37,66%

Valor objectiu PRECAT20: 60%

L’objectiu marcat per la Generalitat per al 
2020 en el Programa de gestió de residus 
(PRECAT20) era arribar al 60% de valorit-
zació el 2020 i en el PREMET 25 és del 55% 
l’any 2025 .
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Més enllà del sistema de recollida porta 
a porta implantat el 2018 a Sarrià, i la prova 
pilot feta l’any 2019 al barri del Bon Pastor 
–Sant Andreu– per introduir plataformes 
mòbils de contenidors de recollida selec-
tiva, l’any 2020 s’han elaborat tres projectes 
bàsics per a la implantació del porta a porta 
a Sant Andreu, Horta i l’Eixample . La primera 
implantació no s’ha iniciat fins a l’any 2021 al 
barri de Sant Andreu . 

Per saber-ne més:

A Barcelona: Dades de la recollida de residus 
2020 . Direcció de Serveis de Neteja i Gestió 
de Residus .

L’estratègia de residu zero de Barcelona . 
Referents, reptes i propostes d’actuació . 
Ajuntament de Barcelona . 

Programa metropolità de gestió de residus 
municipals (PMGRM) . Àrea Metropolitana de 
Barcelona .

A Catalunya: Programa general de prevenció  
i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20), 2013-2020 . Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat  -  Agència de Residus 
de Catalunya .

Reptes i oportunitats

El volum de residus recollits selectivament 
es manté en una trajectòria d’augment progres-
siu després de la davallada iniciada l’any 2012, 
si bé el context de pandèmia de la covid-19 
ha imposat una reducció general dels residus 
generats i conseqüentment dels recollits selec-
tivament . Un exemple que ho corrobora és 
el de la matèria orgànica . Si bé l’any 2020 se 
n’ha recollit un 12,52% menys que l’any pas-
sat degut al tancament de la restauració per 
les mesures anticovid, aquesta ha suposat un 
43% del que s’ha generat (segons bossa tipus 
BCN 2013-2014), i ha suposat pràcticament el 
mateix que en el 2019 (44%) . Atenent les dades 
de la recollida de residus proveïdes per la Direc-
ció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus de 
l’Ajuntament de Barcelona, es destaca que la 
qualitat de la fracció orgànica domiciliària ha 
millorat, passant d’un contingut del 16% d’im-
propis el 2019 al 13,5 % el 2020, i és el resultat 
de la millora dels hàbits de separació, en un 
context de pandèmia que els pot haver afavorit . 
L’augment de la recollida selectiva respecte al 
que s’ha produït ha estat encapçalat pels enva-
sos (passa del 34 al 39%), i l’any 2020 és l’any 
que més envasos s’han recollit a Barcelona . Pel 
que fa al paper-cartró, el tancament de l’oci, 
la restauració i el comerç ha fet que les tones 
recollides baixin en nombres absoluts respecte 
al 2019 degut al fet que s’han generat menys 
residus . A la vegada, s’ha incrementat la pro-
porció de paper i cartró recollit respecte al que 
s’ha produït . També destaca el fet que s’han 
reduït les visites als punts verds (-2,5%) degut 
als dos mesos de tancament .

Si bé el context de pandèmia ha contribuït a 
millorar la proporció de residus recollits selec-
tivament, es planteja la necessitat de seguir 
mantenint els esforços per millorar-la . 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/residu-zero
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/residu-zero
http://www3.amb.cat/ema/docum/CAPITOLS_PMGRM_09-16.pdf
http://www3.amb.cat/ema/docum/CAPITOLS_PMGRM_09-16.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits dactuacio/Planificacio/PROCAT20/PRECAT20.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits dactuacio/Planificacio/PROCAT20/PRECAT20.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits dactuacio/Planificacio/PROCAT20/PRECAT20.pdf
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Indicador 5.4. 
Destí dels residus 
municipals

Destí dels residus municipals

Expressa on van els residus municipals recollits (vegeu-ne la definició en l’indicador 5.2). Es recull la pro-
porció de residus municipals que van a les destinacions següents:
• Tractament mecanicobiològic: tractament de la fracció resta, en què se separen els materials reciclables. 
• Valorització energètica: residus enviats directament a valoritzar energèticament.
• Valorització material: inclou el reciclatge de vidre, paper i cartró, envasos lleugers, voluminosos, 

residus dels punts verds i altres recollides específiques; el compostatge de residus orgànics de parcs 
i jardins i de la fracció orgànica recollida selectivament, i, finalment, la fracció orgànica que s’envia a 
tractament mecanicobiològic. 

• Deposició controlada: residus que s’envien directament a dipòsit controlat. 

Fórmula: 
Pes dels residus segons destinació / pes total dels residus municipals

Unitat:
%

Periodicitat: 
Anual 
 

Font: 
Direcció de Neteja i Recollida de Residus de l’Ajuntament de Barcelona.
Àrea Metropolitana de Barcelona, Agència de Residus de Catalunya.

Valors de referència:
Objectiu de planificació:
Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, 2013-2020. Departament de 
Territori i Sostenibilitat. Agència de Residus de Catalunya.

Rellevància internacional:
La Directiva 2008/98/CE sobre residus.
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO 37120:2014: Desenvolupament sostenible de  
les comunitats.

Resultat: 

el 39,5% dels residus 
han estat valoritzats
l’1,5%, en dipòsit 
controlat

Variació 
interanual:
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Resultat

La proporció més gran dels residus munici-
pals té com a destinació primària els ecoparcs 
metropolitans, que són les instal·lacions on es 
tria la fracció rebuig dels residus, per selecci-
onar-ne i preparar-ne a través del tractament 
mecanicobiològic la part que pot ser valoritza-
da . L’any 2020, el 59,1% dels residus generats 
(424 .116 tones) han passat pels ecoparcs . 

Els residus valoritzats han estat del 39,5% 
(37,9% valorització material, 1,1% valorització 
energètica de biomassa i 0,5% valorització ener-
gètica d’incineració), mentre que la proporció dels 

0,5%
3.406 t

1,5%
10.501 t

1,1%
7.856 t

Valorització
energètica:
incineració

Dipòsit
controlat

Valorització
material

Tractament
mecanicobiològic

Val. energètica: central
biomassa (poda)

37,9%
272.274 t

59,1%
424.116 t

Compostatge

Reciclatge
d’envasos

Reciclatge
de vidre

Reciclatge de
voluminosos

Reciclatge de
paper cartró

Valorització
energètica
poda Altres

Fracció orgànica
de tractament
mecanicobiològic

0%
134t

4%
10.846 t

38%
102.864 t

13%
35.378 t

10%
27.354 t

23%
61551 t

12%
34.142 t

Figura 1. Destinació dels residus municipals, 2020. Figura 2. Tipus de tractament de la proporció de resi-
dus valoritzats materialment, 2020.

que han tingut com a destinació el dipòsit con-
trolat ha estat de l’1,5% . Els residus destinats 
directament a valorització energètica o dipòsit 
controlat poden variar si tenim en compte els 
rebutjos dels tractaments mecanobiològics . 

Dels residus valoritzats materialment, la 
fracció més important correspon a l’orgànica, 
que prové del tractament mecanicobiològic 
(38%), seguida del reciclatge de paper i cartró 
(23%) i del reciclatge del vidre (13%; figura 2) .

Nota: Les dades de la categoria “compostatge” han estat 
proporcionades per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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Figura 3.Variació interanual de la proporció de residus valoritzats, 2019-2020.

Variació interanual

La proporció de residus municipals valorit-
zats (materialment i energèticament) s’ha man-
tingut pràcticament estable (-0,8%) i ha passat 
del 39,8% al 39,5%, si bé la proporció de residus 
recollits de manera selectiva ha augmentat . Tant 
la valorització material com l’energètica han dis-
minuït lleugerament (-0,2% i -13%) . La valoritza-
ció energètica ha disminuït degut a la disminució 
de la proporció de residus incinerats . La propor-
ció de residus amb destinació al dipòsit controlat 
ha augmentat de manera important, i ha doblat 
la quantitat (+144,4%) (figura 3) . Això s’ha degut 
a les mesures de contenció de la pandèmia i de 
prevenció dels contagis empreses a les plan-
tes de tractament mecanicobiològic amb triatge 
manual, que han suposat la disposició directa de 
part dels residus municipals a l’abocador .
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Tendència 

La proporció de residus municipals valoritzats 
es manté pràcticament estable l’any 2020, i arri-
ba gairebé al 40% dels residus generats . La pro-
porció de residus valoritzats materialment dis-
minueix després de la pujada de l’any anterior . Al 
mateix temps, la quantitat de residus recollits no 
selectivament a través de la fracció resta i que ha 
calgut derivar al triatge dels ecoparcs disminueix 
degut a la reducció en la generació de residus pel 
context de pandèmia . 

Figura 4. Tendència en la destinació dels residus, 2012-20120

Dipòsit controlat

Tractament mecànicobiològic, resta

Valorització energètica

Valorització material

% valorització material

% valorització energètica

% valorització total
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415.525
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342.792
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478.040
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319.097
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A l’hora d’interpretar les dades de valorit-
zació i deposició controlada, s’ha de tenir en 
compte que aquestes proporcions són, de fet, 
superiors, ja que una part dels residus de la 
fracció resta que entren als ecoparcs per rebre 
tractament mecanicobiològic (424 .116 tones), 
són finalment incinerats, valoritzats material-
ment o disposats a l’abocador .
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Reptes i oportunitats

La reducció de la proporció de residus incine-
rats directament a causa de la seva derivació a les 
plantes de tractament mecanicobiològic consti-
tueix una oportunitat perquè en aquestes plantes 
es pugui separar una part creixent per a la seva 
valorització material (situada ara al voltant del 
10% dels residus tractats) . En aquest sentit, el 
fet que la proporció més gran de residus continuï 
anant a les plantes de tractament mecanicobiolò-
gic i que la valorització material directa no arribi al 
40%, planteja la necessitat de seguir millorant els 
sistemes i els resultats de la recollida selectiva . 
Així, es mantenen vigents els reptes de reduir la 
proporció de residus incinerats i enviats al dipòsit 
controlat provinents dels rebutjos de les plantes 
de tractament mecanicobiològic .

El principal repte existent és que el sistema 
actual de recollida de residus no permet arribar 
a l’objectiu del 60% de recollida selectiva esta-
blert pel Programa general de prevenció i gestió 
de residus i recursos de Catalunya (2013-2020) o 
al del 55% (2025) establert pel Programa metro-
polità de prevenció i gestió de recursos i residus 
municipals (2019-2025) . En aquest sentit, s’es-
tan estudiant altres sistemes de recollida que 
sí que garanteixen assolir aquestes taxes de 
reciclatge i complir amb la normativa europea, 

que demana un 50% al 2020, un 55% al 2025, 
un 60% al 2030 i un 65% al 2035 .

Les campanyes de sensibilització per millo-
rar la qualitat de la fracció orgànica recollida en 
origen continuen contribuint a millorar la pro-
porció de residus valoritzats . En aquest sentit, 
s’han ampliat els punts de compostatge comu-
nitari als barris, que ja en són dinou en el marc 
de la xarxa de compostatge comunitari a Bar-
celona . Altres iniciatives relacionades són la 
CompostFest, que l’any 2020 s’ha celebrat amb 
tallers presencials i virtuals a causa de les res-
triccions associades a la pandèmia de covid-19 .

Per saber-ne més

A Barcelona: Programa metropolità de gestió 
de residus municipals (PMGRM) 2019-2025 
(en procés d’elaboració) . Àrea Metropolitana 
de Barcelona .

A Catalunya: Programa general de preven-
ció i gestió de residus i recursos de Catalu-
nya (PRECAT20), 2013-2020 . Departament de 
Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus 
de Catalunya .

https://www.premet25.cat/
https://www.premet25.cat/
https://www.premet25.cat/
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuacio/Planificacio/PROCAT20/PRECAT20.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuacio/Planificacio/PROCAT20/PRECAT20.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuacio/Planificacio/PROCAT20/PRECAT20.pdf
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Bona pràctica
Objectiu 5. Ús racional dels recursos:  
de la societat del consum al consum responsable.

Descripció de la iniciativa

A Catalunya es compren 108.000 tones d’apa-
rells elèctrics i electrònics a l’any, mentre que 
es generen 49.000 tones d’aquests aparells 
anualment, la qual cosa provoca greus pro-
blemes al medi ambient (emissions de  CO2, 
contaminació de sòls i aigües subterrànies, 
contaminació per metalls pesants...). En 
aquest context, es fa imprescindible trobar 
noves maneres de revertir aquesta tendèn-
cia, per tal d’assolir els objectius de preven-
ció de residus, cada vegada més ambiciosos. 

En aquest sentit, des de Solidança busquen 
innovar amb projectes que donin resposta a 
una ciutadania cada vegada amb més cons-
ciència ambiental i més implicada en la pre-
venció de residus, i als ajuntaments, per 
ajudar-los a assolir els objectius en matèria 
de prevenció de residus i economia circular. 
És en aquest context que van sorgir la Repa-
ratruck i, poc després, la Didaltruck.

La Reparatruck és un servei fàcil, còmode i 
proper perquè els usuaris i usuàries puguin 
aprendre a reparar i a fer més durables els 
aparells i objectes de casa seva, atesa la 
demanda d’una població cada cop més cons-
cienciada amb el medi ambient i en la preven-
ció de residus, i la resposta dels ajuntaments 
d’oferir aquesta mena de serveis per assolir 
els seus objectius en prevenció de residus.

És un servei mòbil d’autoreparació, és a dir, 
una furgoneta equipada amb eines i personal 
tècnic que, de manera itinerant i periòdica, 
es desplaça per diferents municipis oferint 

serveis gratuïts per aprendre a arreglar petits 
aparells elèctrics, electrònics i bicicletes. El 
servei té una durada de 3 hores en torn de matí 
o tarda i, durant aquesta estona, els usuaris i 
usuàries poden portar aparells i objectes que 
necessitin ser reparats. Per això es posen a la 
seva disposició eines i un tècnic per ensenyar 
a fer la reparació, amb la idea que els usuaris 
surtin del servei havent-se arreglat ells matei-
xos l’aparell. L’objectiu és que a través d’aquest 
projecte els municipis posin en marxa aquest 
nou servei com un nou recurs per fomentar 
la reparació i la durabilitat dels objectes i, en 
conseqüència, la prevenció de residus. 

Els punts forts d’aquest projecte són l’origi-
nalitat quant a visibilitat al carrer amb l’equi-
pament proposat i l’empoderament de la gent 
aprenent a reparar, que compta alhora amb 
un efecte multiplicador en prevenció de resi-
dus i canvi d’hàbits.

5

Reparatruck i Didaltruck, serveis 
d’autoreparació mòbils
Economia circular sobre rodes
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El servei es fa de manera periòdica a la ciu-
tat de Barcelona des de l’octubre del 2019 
gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament 
de Barcelona, i s’emmarca dins l’estratègia 
Residu Zero de l’Ajuntament.

En vista de l’èxit i la bona rebuda als municipis 
de la Reparatruck, des de Solidança van plan-
tejar oferir un servei similar al de la Repara-
truck orientat a la prevenció del residu tèxtil. 
Així és com va néixer la Didaltruck, un nou pro-
jecte enfocat a la roba, alhora que es promou 
la visibilitat del projecte social i ambiental del 
programa Roba Amiga i es fa més incidència 
en la problemàtica actual del tèxtil i el foment 
d’un consum més responsable. Com la seva 
antecessora, la Didaltruck és un servei mòbil 
que, de manera itinerant i periòdica, es des-
plaça per diferents municipis oferint serveis 
gratuïts, en aquest cas per ensenyar a fer 
retocs de roba i sensibilitzar envers un con-
sum més responsable. La furgoneta està equi-
pada amb tot el material necessari i personal 
professional que ensenya a retocar, persona-
litzar o transformar peces de roba. 

Així doncs, durant els serveis de 3 hores de 
durada, els usuaris i usuàries poden portar la 
seva roba per fer-la útil una altra vegada i així 
allargar-ne la vida. També s’hi fan tallers de 
costura creativa i és un punt informatiu i de 
sensibilització amb exposició a fires i altres 
actes municipals.

A més, les furgonetes funcionen amb gas 
liquat a pressió i, per tant, les seves emissi-
ons en el desplaçament són mínimes.

Per saber-ne més:

Durada 
Reparatruck: des de l’octubre del 2019. 
Didaltruck: des del novembre del 2020.

Valors que cal destacar: Original, innova-
dora, pedagògica, empoderadora, impacte 
al territori.

Entitat impulsora 
Solidança
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Contacte 
Solidança 
C. del Treball, 5. Sant Just Desvern 
reparat@solidanca.cat 
eduambiental@solidanca.cat 
solidanca.cat/reparatruck  
solidanca.cat/didaltruck

Vídeo 
www.youtube.com/watch?v=rQd3iWabX-E

www.youtube.com/watch?v=yLZtXFi9sJc&t= 
16syoutu.be/1Tk_V03UpFU

Indicadors associats

113,5 kg de residus 
reparats totalment

51,65 kg de residus 
reparats parcialment

Reparatruck 2020

http://www.youtube.com/watch?v=yLZtXFi9sJc&t=16syoutu.be/1Tk_V03UpFU
http://www.youtube.com/watch?v=yLZtXFi9sJc&t=16syoutu.be/1Tk_V03UpFU
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6

Indicador 6.1. 
Despesa municipal en els 
àmbits ambiental i social

Proporció de la despesa municipal en polítiques de medi ambient i socials

Resultat: 

76,4% de despesa de 
l’Ajuntament dedicada a 
l’àmbit ambiental i social 

Expressa la proporció de la despesa corrent municipal de l’Ajuntament executada el 31 de desembre en 
polítiques de medi ambient i socials. S’inclouen en l’àmbit ambiental les categories de classificació de la 
despesa municipal de l’Ajuntament següents:
• Medi ambient, que inclou els programes de gestió dels espais verds i la biodiversitat, de protecció de 

la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica, d’educació ambiental i de gestió i promoció dels 
recursos energètics.

• Benestar comunitari, que inclou els serveis urbans, com ara neteja, residus i enllumenat.
• Habitatge i urbanisme, que inclou programes com ara els de promoció i gestió d’habitatge de protecció 

pública, de conservació i rehabilitació de l’edificació o de pavimentació de vies públiques.
• Transport públic, que inclou els programes de transport col·lectiu urbà i els d’altres transports de 

viatgers (per exemple, Bicing). 
S’inclouen en l’àmbit social les categories de classificació de la despesa municipal de l’Ajuntament següents: 
• Seguretat i mobilitat ciutadana, que inclou els programes de seguretat ciutadana, de prevenció de la 

delinqüència i de control i regulació de l’estacionament a la via pública, entre d’altres.
• Pensions, que inclou el pagament de les pensions per part de l’Ajuntament.
• Serveis socials i promoció social, que inclou els programes d’atenció a la infància i a l’adolescència, 

d’atenció a la gent gran i d’atenció a les persones en situació de pobresa o risc d’exclusió, entre d’altres.
• Salut, que inclou els programes de promoció i protecció de la salut i d’assistència sanitària.
• Educació, que inclou els programes de funcionament de centres educatius (escoles bressol, infantil i 

primària, educació especial, secundària i formació professional), de promoció educativa i d’ensenya-
ments musicals i artístics, entre d’altres.

• Cultura, que inclou els programes de biblioteques, de museus i arts plàstiques, d’arts escèniques i 
música i de promoció cultural, entre altres.

• Esport, que inclou els programes de gestió i promoció de l’esport, d’instal·lacions esportives i d’esde-
veniments esportius.

Fórmula: 
∑ de la despesa de les categories ambiental i social / despesa total

Unitat:
%

Periodicitat: 
Anual

Font: Dades de liquidació del pressupost. Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació.  
Ajuntament de Barcelona.

Valors de referència:
Valor de la Unió Europea.
OECD/Eurostat Joint Questionnaire on Environmental Protection Expenditure and Revenues (JQ-EPER).

Rellevància internacional:
Indicador Eurostat. Proporció de la despesa pública dedicada a protecció ambiental.

Variació 
interanual:
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Resultat

Les despeses corrents dels serveis i les actu-
acions en l’àmbit social i ambiental han estat 
de 1 .780,9 milions d’euros, xifra que representa 
el 76,37% de la totalitat de les despeses cor-
rents (figura 1) . Els programes que concentren 

1,4%

4,1%
4,6%

0,5% Serveis, béns i actuacions en
medi ambient i àmbit social

Actuacions de caràcter econòmic

Serveis de caràcter general
(sense FC, reserves, imprev.)

Transferències a altres administracions

Administració financera i tributària

Deute públic

Òrgans de govern

76,4%

5,1%

7,9%

3,4%1,5%
1,4%

0,0% Medi Ambient

Habitatge i urbanisme

Transport públic

Benestar comunitari (serveis urbans)

Seguretat i mobilitat ciutadana

Serveis socials i promoció social

Cultura

Educació

Esport

Sanitat
Pensions

8,3%

10,7%

18,2%

18,0%

21,4%

9,1%

7,9%

Figura 1. Distribució de la despesa de l’Ajuntament, 2020.

Figura 2. Distribució de la despesa social i en medi ambient de l’Ajuntament, 2020.

un volum més important de recursos són el de 
serveis socials i promoció social (21,4% de la 
despesa), seguit del de benestar comunitari 
en l’àmbit ambiental (18,2% de la despesa) 
(figura 2) .
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Variació interanual

La despesa de l’Ajuntament en medi ambient 
i acció social ha augmentat en termes absoluts 
(+5,63%) i també en termes relatius (+1,18%) .

La despesa en polítiques socials ha aug-
mentat en termes absoluts (+7,38%) i en termes 
relatius (+2,85%) .

La despesa en polítiques ambientals ha 
augmentat en termes absoluts (+3,18%), i s’ha 
mantingut en termes relatius .

Figura 3. Evolució de la despesa social i en medi ambient de l’Ajuntament, 2019-2020.

Total: medi 
ambient i social 

Social Medi ambient 

 Despesa % % Despesa Despesa %
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Tendència 

Des de l’any 2011, la proporció de la despesa 
de l’Ajuntament destinada a polítiques socials 
i ambientals s’ha mantingut estable, amb una 
lleugera tendència a l’alça . En termes absoluts, 
la tendència ha estat de creixement continuat, 
i aquesta tendència s’ha accentuat a partir de 
l’any 2016, amb una pujada important l’any 2020 .

Figura 4. Tendència de la despesa social i en medi ambient de l’Ajuntament, 2010-2020.

Pel que fa a la proporció de la despesa 
en polítiques socials, l’any 2020 assoleix el 
valor més alt de tota la sèrie temporal . El 
mateix passa amb la despesa en polítiques 
ambientals, que l’any 2019 ha superat la de 
l’any 2011 en més de 100 milions . 
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retorn a la situació precovid . Difícilment serà 
comparable en detall amb el pressupost 2020, 
perquè els seus objectius i requeriments 
seran molt diferents, però es preveu que en 
l’àmbit global es consolidin els increments 
de proporció de la despesa social i ambiental 
dins la despesa total de l’Ajuntament .

Reptes i oportunitats

L’execució de les despeses municipals de 
l’any 2020 ha estat totalment condicionada per la 
pandèmia i la situació social, econòmica i sani-
tària que ha provocat l’aparició de la covid-19 . 
Per tal de mitigar-ne els efectes, l’Ajuntament 
va aprovar un fons extraordinari de 90 milions 
d’euros, que finançaven un paquet d’actuacions 
destinades a fer front a l’emergència social, a la 
reactivació econòmica, i a les millores urbanes 
necessàries per garantir la distància física .

D’altra banda, amb el confinament i les 
mesures sanitàries adoptades, moltes de les 
actuacions previstes han hagut de ser ajorna-
des o directament suspeses . Alhora, han sorgit 
noves necessitats urgents per a l’adequació i 
la neteja d’espais, despeses sanitàries i altres 
de vinculades directament a l’emergència i que 
han pogut finançar-se amb el pressupost no 
executat de les actuacions ajornades .

Així, malgrat la disminució global d’ingressos, 
s’han pogut fins i tot incrementar les despeses 
corrents gràcies a la suspensió de les regles 
d’estabilitat i sostenibilitat pressupostària i la 
possibilitat excepcional de fer dèficit (-49,2 mili-
ons per al 2020) . La despesa corrent total ha 
augmentat en 98,2 milions d’euros, 95 dels quals 
són despeses de caire ambiental i social . Això fa 
que la proporció de despesa destinada a aques-
tes polítiques sigui d’un 76,4% de la total de 
l’Ajuntament (un 0,9% més que l’any 2019) .

De cara al 2021 es presenten fortes incer-
teses derivades de l’evolució de la pandèmia 
i de la magnitud de les conseqüències econò-
miques i socials de la crisi . El pressupost per a 
l’any 2021 es presenta com un pressupost per a 
la recuperació, que pretén donar cobertura a les 
accions necessàries per pal·liar els efectes i el 

Per saber-ne més:

A Barcelona: Web Estratègia i finances

Web Pressupost Obert . Ajuntament de Barcelona

A Europa: Energy, transport and environment 
indicators . Eurostat Pocketbooks . 2020 .

http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances
http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/pressupostobert/ca/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/ks-dk-20-001
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/ks-dk-20-001
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Indicador 6.2. 
Endeutament  
de l’Ajuntament

Deute i capacitat de retorn 

Expressa l’endeutament financer viu de l’Ajuntament (en termes absoluts i per habitant) el 31 de desem-
bre, així com la capacitat de retorn en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC), expressada com la 
proporció que suposa el deute sobre els ingressos corrents (capítols de l’1 al 5).

Fórmula: 
(Deute viu el 31 de desembre / drets reconeguts [capítols de l’1 al 5]  
[en termes SEC]) x 100

Unitat:
%

Periodicitat: 
Anual

Font: 
Web municipal d’Estratègia i Finances, Ajuntament de Barcelona.

Valors de referència:
Objectiu de planificació:
Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic 2018-2020.

Rellevància internacional:
Indicador de la Unió Europea (Eurostat Government Debt Survey). 
Indicadors comuns europeus de sostenibilitat local. 
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO 37120:2014: 
desenvolupament sostenible de les comunitats.

Resultat: 

30,7% de deute viu en 
relació amb els ingressos

Variació 
interanual:
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Resultat

El deute viu de l’Ajuntament és de 800 mili-
ons d’euros (figura 1) . L’endeutament per habi-
tant resultant és de 480,0 euros per habitant . 
El volum de deute viu el 2020 és moderat i repre-
senta menys d’un terç (30,7%) dels ingressos 
corrents de l’any anterior (figura 2) .

Variació interanual

L’endeutament de l’Ajuntament de Barcelona 
s’ha incrementat lleugerament en termes ab-
soluts (2,54%), tot i que el volum de deute per 
habitant s’ha mantingut pràcticament estable 
(-0,31%) . La capacitat de retorn del deute amb 
ingressos corrents en termes del SEC ha passat 
de 29,6% a 30,7%, i s’ha situat, no obstant això, 
per sota de la ràtio del 2018 (32,5%) . Cal tenir en 
compte que l’any 2019 l’Ajuntament de Barcelona 
(de manera individual) no va formalitzar cap 
operació de nou endeutament, mentre que l’any 
2020 es van disposar 101 M€ .

2.603 M

18 M

102 M

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Operacions 
financeres
(endeutament)

Operacions
de capital

Operacions
corrents
(impostos, taxes,
 preus, etc.)

2.603

800

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Ingressos
corrents

Deute

M
ili

on
s 

d'
eu

ro
s

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

3,72%

Deute Deute 
viu/ hab.

Capacitat de
retorn del deute

2,54%

-0,31%

Figura 1. Distribució dels ingressos de l’Ajuntament, 2020.
Figura 2. Ingressos corrents i deute pendent de 
l’Ajuntament, 2020.

Figura 3. Variació interanual del deute de l’Ajuntament, 
2019-2020.
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Tendència 

L’endeutament de l’Ajuntament (en termes 
absoluts i relatius per habitant) disminueix amb 
relació a l’any 2010 . El deute per habitant de 
l’any 2020 s’aproxima al de l’any 2008 . La capa-
citat municipal de retorn se situa en 30,7%, el 
valor més baix de tota la sèrie temporal des de 
l’any 2005, tret del de l’any 2019 (29,6%) . Aquest 

Figura 4. Tendència del deute de l’Ajuntament, 2005-2020.

valor constitueix la meitat del valor màxim 
de deute que l’Ajuntament ha fixat (60% dels 
ingressos corrents), d’acord amb el Proto-
col de dèficit excessiu . Aquesta reducció 
del volum de deute continua incidint en la 
reducció de la despesa en interessos i altres 
càrregues del deute .
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d’Enginyers; la creació de la relació d’entitats 
col·laboradores per al finançament de l’any, 
en què s’estableixen criteris de participació 
concrets per tal de prioritzar la formalitza-
ció de contractes de préstecs financers amb 
entitats que tinguin una responsabilitat social 
corporativa i que tinguin un model de negoci 
presidit per la transparència i els valors soci-
als i ètics; la incorporació de clàusules socials 
i ambientals en els procediments de selecció 
d’ofertes, contractes i convenis amb entitats 
financeres, així com el manteniment de les 
qualificacions creditícies de l’Ajuntament de 
Barcelona fetes per les principals agències de 
qualificació internacionals .

Per saber-ne més:

A Barcelona: Liquidació del pressupost 2020 .

Web Pressupost Obert . Ajuntament de Barce-
lona .

Reptes i oportunitats

La capacitat de retorn del deute de 
l’any 2020 (30,7%) és una de les més altes de les 
ciutats i administracions de l’Estat i, fins i tot, 
de les institucions europees . L’Ajuntament de 
Barcelona continua gaudint d’una bona situació 
de solvència i sostenibilitat financera .

El manteniment del deute en nivells baixos i 
la situació actual dels mercats financers fa que 
la renovació anual es produeixi en condicions 
millors que les del deute amortitzat i, per tant, 
que encara es generi una reducció progressiva 
de les despeses de la càrrega del deute (interes-
sos, principalment), cosa que permet alliberar 
recursos per dedicar-los a polítiques que perme-
tin beneficiar, de manera directa, la ciutadania .

L’any 2020 destaca per la col·laboració en el 
100% del finançament de l’any (101 M€) d’enti-
tats de banca pública, banca ètica i cooperatives 
com són el Banc Europeu d’Inversions, el Banc de 
Desenvolupament del Consell d’Europa i la Caixa 

https://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/ca/pressupostos-anteriors-liquidats
https://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/ca/pressupost-obert
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Indicador 6.3. 
Certificacions en l’àmbit 
de la sostenibilitat

Nombre de certificacions en l’àmbit de la sostenibilitat 

Expressa el nombre de certificacions ambientals o socials a Barcelona, de caràcter voluntari i vigents  
el 31 de desembre de l’any de l’informe. Inclou les tipologies següents:
• Nombre d’organitzacions amb sistema de gestió ambiental EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), 

una certificació atorgada per la Comissió Europea. Atès que l’abast de la certificació pot variar, cada 
organització pot tenir un o més centres certificats.

• Nombre de certificacions de turisme responsable: Biosphere, certificació atorgada per l’Institut de Turis-
me Responsable (ITR). Inclou les etiquetes Hotel Biosphere i Biosphere World Class Destination.

• Nombre d’edificis amb certificat de construcció i manteniment amb algun dels certificats següents: 
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology, certificació ator-
gada per BREEAM Espanya), LEED (Leadership in Energy & Environmental Design, certificació atorgada 
per US Green Building Council) i GBCe - VERDE (certificació atorgada per Green Building Council España).

• Nombre d’empreses que ofereixen productes o serveis amb etiqueta ecològica europea (Ecolabel), certi-
ficació atorgada per la Generalitat de Catalunya.

• Nombre d’empreses que ofereixen productes o serveis amb el Distintiu de garantia de qualitat ambien-
tal (DGQA), certificat atorgat per la Generalitat de Catalunya. Aquest distintiu certifica una diversitat 
d’activitats, entre les quals hi ha equipaments culturals (biblioteques i museus), teatres i espais d’art, 
instal·lacions juvenils, edificis per utilitzar com a oficines, xarxes d’oficines amb atenció al públic, pro-
ductes que afavoreixen l’estalvi d’aigua, establiments d’acabat fotogràfic, establiments hotelers, flotes 
de vehicles, parcs de vehicles, tallers de vehicles, producció de primeres matèries i de plàstic reciclat, i 
producció de material compostable. 

• Nombre d’empreses que han signat els acords voluntaris per reduir les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle, iniciativa liderada per la Generalitat de Catalunya.

Fórmula: 
∑ Certificacions vigents de les tipologies incloses

Unitat:
Nombre

Periodicitat: 
Anual 
 
 

Font: 
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya
Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments de Barcelona Activa, Àrea d’Economia, 
Empresa i Ocupació.
Web del BREEAM i el LEED.

Valors de referència:
--

Rellevància internacional:
Indicador Eurostat de desenvolupament sostenible.

Resultat: 

359 certificacions 
vigents

Variació 
interanual:
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Resultat

El nombre de certificacions ambientals i 
socials vigents a Barcelona és de 359 . Entre els 
sistemes de certificació en el sector de l’urba-
nisme, l’edificació i el manteniment, el sistema 
BREEAM disposa d’un nombre més gran de 
certificacions emeses . En l’àmbit de la gestió 
empresarial i organitzativa, el sistema més 
estès és l’EMAS, seguit del programa “Acords 
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Figura 1. Distribució de les certificacions ambientals i socials vigents, 2020.

Figura 2. Distribució del DGQA entre les activitats productives i de serveis, 2020.

voluntaris de reducció de CO2” impulsat per 
la Generalitat de Catalunya (figura 1) . En  el 
cas del Distintiu de garantia de qualitat 
ambiental, les flotes de vehicles constituei-
xen el 40% dels DGQA atorgats, seguits dels 
equipaments culturals (figura 2) .
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Variació interanual

El nombre de certificacions en l’àmbit de 
la sostenibilitat ha disminuït en relació amb 
l’any anterior (-2,2%) . La certificació que més 
ha augmentat en termes relatius en el sector 
de l’urbanisme i l’edificació ha estat la GBCe 
- VERDE (+57,1%) . Entre les certificacions de 
gestió empresarial i organitzativa, el nombre 

-25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

55%

Total
certificacions

GBCe - VERDE LEED BREEAM Biosphere Ecolabel Acords
Voluntaris CO2

Distintiu GQA EMAS

Urbanisme i edificació Gestió
turística

Productes Gestió empresarial i organitzativa

-2,2%

57,1%

-23,4% 1,0% 0,0%

33,3%

-14,1% -4,6%

44,7%

Figura 3. Variació interanual de les certificacions ambientals i socials, 2019-2020.

d’empreses amb acords voluntaris i amb 
EMAS ha disminuït (-14,1% i -4,6%, respecti-
vament) . En canvi, les que tenen un DGQA i les 
que disposen d’una certificació de productes 
ecològics Ecolabel han augmentat de manera 
important (+44,7% i +33,3%, respectivament; 
figura 3) . 
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Tendència 

La tendència del nombre total d’empre-
ses, serveis o productes amb certificacions de 
sostenibilitat vigents disminueix per primera 
vegada des de l’inici de la sèrie temporal, si bé 

Figura 4. Tendència del nombre de certificacions ambientals i socials vigents, 2007-2020.

es situa per sobre dels valors de l’any 2013 . 
La  certificació Ecolabel es manté en relació 
amb aquest any (figura 4) . 
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Reptes i oportunitats

A principis de l’any 2020, l’Ajuntament de 
Barcelona es dota de l’agenda econòmica Barce-
lona Green Deal per, entre altres objectius, llui-
tar contra l’emergència climàtica promovent una 
economia més sostenible i circular . Les 38 me-
sures de la nova agenda, alineades amb l’Agenda 
2030 i els objectius de desenvolupament sos-
tenible, plantegen accions com ara la promoció 
de l’economia solar o el programa “Barcelona, 
posa’t sostenible”, per millorar l’eficiència ener-
gètica dels habitatges i equipaments i generar 
ocupació . L’agenda també planteja crear l’eco-

districte del Besòs com a nou eix econòmic 
verd i la creació d’un clúster d’economia blava 
en l’àmbit de la nàutica, que pretenen impul-
sar l’economia verda de la ciutat .

Tot i els esforços institucionals per pro-
moure una economia cada vegada més cir-
cular, el context imposat per la pandèmia ha 
incidit, tal com hem vist, en una disminució 
del nombre d’empreses i organitzacions amb 
sistemes de gestió ambiental certificats . Les 
dificultats per mantenir l’activitat producti-

https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/bcn-green-deal-una-nova-agenda-economica-per-crear-103-000-llocs-de-treball-de-qualitat_908669.html
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/bcn-green-deal-una-nova-agenda-economica-per-crear-103-000-llocs-de-treball-de-qualitat_908669.html
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D’altra banda, destaca que, a més dels 
esforços fets en els últims anys per adequar 
els sistemes de gestió i certificació ambiental 
a noves activitats i categories de serveis, i en 
el context advers d’afectació de la pandèmia, 
s’han impulsat programes pilot per millorar 
la gestió ambiental d’alguns serveis públics 
d’importància estratègica com són els men-
jadors escolars . El programa “Menjadors més 
sans i sostenibles” impulsat per l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona, ha desplegat una 
prova pilot a sis escoles d’infantil i primària 
de la xarxa d’E+S per transformar els menús 
escolars i fer-los més sostenibles i saluda-
bles . Aquest procés ha permès concretar una 
sèrie de criteris de millora dels menús que 
seran aplicables per als nous centres educa-
tius que s’adhereixin al programa l’any vinent . 

 Per saber-ne més:

A Barcelona: Barcelona Green Deal: una nova 
agenda econòmica per a Barcelona . Ajunta-
ment de Barcelona .

Menjadors més sans i sostenibles . Ajunta-
ment de Barcelona .

A Catalunya: Estratègia Catalana d’ecodisseny . 
per una economia circular i ecoinnovadora .  
Generalitat de Catalunya .

Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental . 
Departament de Territori i Sostenibilitat . Gene-
ralitat de Catalunya .

Acords voluntaris de reducció de gasos 
d’efecte d’hivernacle . Oficina Catalana de 
Canvi Climàtic . Generalitat de Catalunya .

A Europa: Revista Qualitat Ambiental . 
Club EMAS i Direcció General de Qualitat 
Ambiental UE .

va o organitzativa i les restriccions a la mobili-
tat poden haver propiciat aquesta disminució . 
Aquesta reducció planteja el repte i l’oportuni-
tat d’incentivar de nou la certificació ambiental 
mitjançant mecanismes que en continuïn agilit-
zant el procés .

Malgrat el context de pandèmia, cal destacar 
l’esforç fet pels agents impulsors dels diferents 
sistemes de certificació per mantenir i adaptar 
els seus programes a les condicions contextuals . 
En l’àmbit de la certificació EMAS, l’any 2020, 
s’han continuat oferint els ajuts per a la implan-
tació de sistemes voluntaris de gestió ambiental 
respecte de la implantació i la renovació del sis-
tema previst en el Reglament EMAS (Reglament 
CE 1221/2009) . També s’han continuat oferint 
activitats de difusió i d’ampliació de capacitats, 
com ara el webinar “El Green Deal, intercanvi 
d’experiències, projectes de futur i idees inspira-
dores per a les empreses”, o les formacions vir-
tuals “Com implicar les persones en l’acció am-
biental” i “Hosteleria sostenible, segura, eficient 
i creativa en l’era post-covid19” per fer front als 
reptes plantejats per la pandèmia . D’altra banda, 
destaca el fet que l’any 2020, canalitzant les me-
sures promogudes des del projecte INTERREG 
EUROPE ENHANCE per fomentar l’economia cir-
cular, la llei de pressupostos ha establert bonifi-
cacions per a les empreses adherides al sistema 
d’ecogestió EMAS i al Programa d’acords volun-
taris de reducció de gasos amb efecte d’hiverna-
cle de l’Oficina de Canvi Climàtic . En la mateixa 
línia, i malgrat les dificultats, s’ha tornat a con-
vocar una candidatura dels Premis EMAS amb la 
categoria de millor projecte en tàndem per pre-
miar la cocreació i el desenvolupament de pro-
jectes ambientals de manera conjunta amb les 
entitats del tercer sector ambiental a Catalunya, 
en la qual ha estat guardonat el projecte “Com-
pensa la teva construcció” d’Omplim (Gestió i 
edificació responsable), la Xarxa per a la Conser-
vació de la Natura i Concep-T . 

https://www.aspb.cat/documents/menjadors-escolars-sans-sostenibles/
https://www.aspb.cat/documents/menjadors-escolars-sans-sostenibles/
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/bcn-green-deal-una-nova-agenda-economica-per-crear-103-000-llocs-de-treball-de-qualitat_908669.html
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/bcn-green-deal-una-nova-agenda-economica-per-crear-103-000-llocs-de-treball-de-qualitat_908669.html
https://www.aspb.cat/documents/menjadors-escolars-sans-sostenibles/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserveis/etiquetatge_ecologic_i_declaracions_ambientals_de_producte/distintiu_de_garantia_de_qualitat_ambiental/
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/inici/
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/inici/
http://clubemas.cat/ca/
http://clubemas.cat/ca/
http://clubemas.cat/ca/
https://www.interregeurope.eu/enhance/
https://www.interregeurope.eu/enhance/
https://tandem.cat/
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Objectiu 6: Bon govern i responsabilitat social:  
de la intervenció sectorial a la coordinació efectiva.

Descripció de la iniciativa

A l’escola Decroly han engegat un projecte 
per desenvolupar un nou paradigma educa-
tiu. L’objectiu del projecte està enfocat vers 
l’autonomia i l’aprenentatge significatius de 
l’infant, com a motor de canvi per portar a 
terme projectes de sostenibilitat i lligar-los al 
currículum, assentant les bases perquè això 
s’aconsegueixi i pugui quedar a l’ADN de l’es-
cola una manera de fer que promogui una cul-
tura de la sostenibilitat amb l’alumnat com 
a protagonista.

Punt de partida i objectius 

Des del 2013 l’escola forma part del programa 
Escoles+Sostenibles i cada curs porta a terme 
un nou projecte anual al voltant de la sosteni-
bilitat. Els projectes desenvolupats han estat 
relacionats amb la reducció del paper i de 
l’aigua, la gestió dels residus i la biodiversi-
tat. Tots aquests projectes sempre han sorgit 
per iniciativa del professorat i, per això, tant 
el tema com les activitats que se’n derivaven 
eren proposats pels mestres de l’escola.

Arribats a aquest punt, dins de la Comissió 
Sostenible, formada per mestres, es va for-
mular la qüestió fonamental: si l’infant és el 
principal receptor de l’aprenentatge de la cul-
tura de la sostenibilitat, s’ha de partir d’ell, 
de les seves necessitats, els seus interessos 
i les seves inquietuds, posant-lo al centre de 
l’aprenentatge, per tal que proposi i lideri els 
projectes futurs.

L’objectiu principal que s’han plantejat en 
aquest projecte és empoderar l’alumnat en la 
presa de decisions. 

Processos i activitats

Per assolir aquest objectiu, han realitzat 
diferents accions que tenen en comú procu-
rar que els infants en siguin propulsors i pro-
tagonistes. Aquestes inclouen: 

1. Crear un punt a l’ordre del dia de 
l’Assemblea sobre aspectes relacionats 
amb la sostenibilitat. A l’escola Decroly 
cada tres setmanes es duu a terme una 
assemblea amb mestres, direcció i alum-
nes des de 4t fins a  6è de primària i amb 
representants de 1r, 2n i 3r. L’ordre del dia 

6

Ecoguardians! Empoderar l’alumnat 
en la presa de decisions
Els infants són el motor del canvi i lluiten 
per un món millor
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de l’Assemblea es treballa prèviament a les 
classes amb els tutors/res i s’hi incorpora 
un punt sobre la sostenibilitat de l’escola, 
per tal de generar un espai de debat i de 
participació col·lectiva. 

2. Crear una comissió de sostenibilitat for-
mada per alumnat de diferents classes 
que es reuneixi un cop per setmana. Amb el 
propòsit de gestionar les accions recollides 
a l’Assemblea. Han creat una comissió for-
mada per un representant de cada classe 
de primària i per tres mestres. 

3. Liderar projectes relacionats amb la soste-
nibilitat: dissenyar els projectes i dur-los a 
terme. La Comissió de Sostenibilitat, cons-
tituïda com ja s’ha comentat per alumnes 
i mestres, s’encarrega de coordinar les 
propostes que han sorgit a les assemblees 
i d’establir de quina manera s’han de dur 
a terme.

Recursos i mètode de participació

Els recursos humans de què han disposat 
són els tutors i les tutores de cada classe, 
els mestres de la comissió, els alumnes i la 
direcció de l’escola.

Els recursos organitzatius són l’Assemblea 
d’alumnes, que es duu a terme periòdica-
ment cada tres setmanes, i la reunió de la 
Comissió de Sostenibilitat, que han establert 
cada dilluns.

Els acords sorgits de l’Assemblea i de la Comis-
sió de Sostenibilitat es presenten a direcció per 
al seu vistiplau. D’aquesta manera, totes les 
decisions es prenen de manera consensuada 
entre mestres, alumnes i direcció.

Comunicació 

Les accions dutes a terme i els seus resultats 
s’han difós a les famílies a través de les comu-
nicacions externes i de les xarxes socials. 

Pel que fa a la comunicació a la resta de la 
comunitat educativa, la Comissió de Soste-
nibilitat ha estat l’encarregada de dissenyar 
diferents accions per donar-ho a conèixer, 
com per exemple la col·locació de cartells 
al jardí de l’escola, l’explicació dels acords 
durant les rotllanes de les classes i els comu-
nicats de les assemblees d’alumnes.

Avaluació i valoració 

Per avaluar la consecució de l’objectiu del 
projecte s’han fixat en els criteris següents:

•  Fer aportacions a l’Assemblea sobre soste-
nibilitat. 

• Sentir-se satisfet de pertànyer a la Comissió. 

•  Fer accions sostenibles gestionades des de 
la Comissió. 

• Ser capaç de resoldre situacions/problemes. 

• Justificar les decisions preses. 

Es valora molt positivament que al llarg del 
curs l’alumnat ha presentat a les assemblees 
un bon nombre d’aportacions per millorar la 
sostenibilitat de l’escola. A partir d’aquestes, 
els nens i les nenes de la Comissió han realit-
zat diferents accions per aconseguir les fites 
marcades. S’ha observat que els alumnes que 
pertanyen a la Comissió de Sostenibilitat han 
sabut trobar respostes a les problemàtiques 
plantejades, essent-ne força conscients, i 
mostrant-hi una molt bona disposició i interès.

Amb aquesta representació de la reali-
tat, l’alumnat reflexiona sobre la dificultat 
d’aconseguir canvis a gran escala, legislati-
vament i també pel que fa a les grans empre-
ses, quan entren en joc els interessos 
diversos de tots els representants del teixit 
social. També s’adonen de la poca confiança 
o disposició de la societat com a grup davant 
un canvi real cap a la sostenibilitat, i veuen la 
importància del “canvi personal” per arribar 
a un “canvi col·lectiu”.
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Per saber-ne més: 

Durada: Des del curs 2019-2020.

Valors que cal destacar: Transversal, col·la-
borativa, pedagògica, replicable, foment de 
l’autonomia i la consciència ambiental.

Ens impulsor: Escola Decroly de Barcelona

Contacte  
Escola Decroly de Barcelona 
C. de Vendrell, 1. Barcelona 
escola@decroly.org 
http://www.decroly.org

Vídeo 
https://youtu.be/AVfFBwf3UWI

Entitats col·laboradores 
Programa Escoles + Sostenibles

Indicadors associats

Nombre d’intervencions i 
aportacions sobre sostenibilitat 
recollides a l’assemblea:  
A cada assemblea, hi ha hagut 
una mitjana de 5 intervencions 
sobre sostenibilitat, sigui per 
demanar alguna millora, per 
comunicar alguna iniciativa de 
la classe, per fer alguna proposta 
o bé per informar d’algun 
problema: 20 intervencions 
el curs 2019-2020 i 23 
intervencions el curs 2020-2021.

Nombre d’accions sostenibles 
liderades des de la Comissió 
que s’han dut a terme: 13 accions 
el curs 2019-2020 i 6 accions el 
curs 2020-2021.

Grau de satisfacció de 
pertinença a la Comissió: 
Tothom es mostra molt satisfet 
de pertànyer a la Comissió, 
assisteixen puntualment 
a la reunió setmanal i hi 
participen activament.



Objectiu 7:
Benestar de 

les persones
de la ciutat acollidora  

a la ciutat cohesionada
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Indicador 7.1. 
Qualitat de vida

L’esperança de vida és un indicador important per al seguiment de l’estat de salut de les poblacions. Es 
pot entendre com una previsió del nombre mitjà d’anys que viuran les persones que neixen en un moment 
determinat, en el supòsit que les condicions de mortalitat no variïn en el futur. Es tracta d’un indicador 
sintètic que incorpora, en una sola xifra, l’experiència de mortalitat del conjunt de la població de totes 
les edats. 
Es presenta desagregat per sexe i per districtes.

Fórmula:
L’esperança de vida s’estima en funció de les taules de vida, que permeten expres-
sar la mortalitat en termes de probabilitat, i es construeix a partir de les condicions 
de mortalitat observades durant un any i aplicades a una cohort fictícia.

Unitat:
Nombre d’anys

Periodicitat: 
Anual 

Font: 
Registre de mortalitat anual de Barcelona. Agència de Salut Pública de Barcelona 

Valors de referència:
Valor de la Unió Europea (UE-28) (any 2018): 81 anys.

Rellevància internacional:
Indicadors de salut europeus (European Core Health Indicators, ECHI)
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO 37120:2014: desenvolupament sostenible de  
les comunitats.

Esperança de vida en néixer

Resultat del 2019:

84,88 anys
Variació 
interanual:
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Resultat

L’esperança de vida en néixer és de 84,88 anys 
l’any 2019, i és més alta per a les dones (87,49 
anys) que per als homes (81,83 anys) (figura 1) . Hi 
ha una diferència de 3,3 anys entre l’esperança 
de vida del districte amb un valor més baix (Ciu-
tat Vella; 82,9 anys) i la del districte amb un valor 
més alt (Sarrià-Sant Gervasi; 86,2 anys) (figura 2) .

A
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84,9
87,5

81,8

60

65
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75

80

85

90

Total Dones Homes

Figura 1. Esperança de vida en néixer segons el sexe, 2019.

Figura 2. Distribució de l’esperança de vida en néixer per districtes, 2019.
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Total Dones Homes

0,62%

0,55%

0,64%

0,50%

0,55%

0,60%

0,65%

Figura 3. Variació interanual de l’esperança de vida en néixer, 
2018-2019.

Variació interanual

L’esperança de vida en néixer per al global de 
la població ha augmentat lleugerament (+0,62%) . 
En el cas del homes ha augmentat una mica més 
que en el de les dones (+0,64% i +0,55%, respec-
tivament) (figura 3) .
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Figura 4. Tendència de l’esperança de vida en néixer, 1998-2019.
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(figura 4) . Les diferències existents entre dis-
trictes i barris, amb diferents condicions de 
vida, s’escurcen . La diferència entre sexes es 
manté al voltant dels 6 anys des de l’inici de 
la sèrie temporal . 

Tendència 

La tendència de l’esperança de vida de les 
persones residents a Barcelona és d’augment 
progressiu, tant per als homes com per a les do-
nes . El valor de l’any 2019 es manté per sobre de 
la mitjana de la Unió Europea per als 28 estats 

Nota: En aquesta comparació cal tenir en compte que el valor de la UE inclou també l’esperança de vida de la població no urbana.
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Pel que fa a la salut percebuda, l’informe 
“La Salut a Barcelona 2019” exposa que les 
dones presenten un estat de salut percebu-
da pitjor que la dels homes en tot el període 
analitzat i augmenta en les classes socials 
menys afavorides . 

En relació amb els comportaments que 
contribueixen a mantenir una bona salut, 
destaca el fet que la proporció d’adolescents 
que no fan un consum recomanat de fruita 
i/o verdura supera el 90% tant per als homes 
com per a les dones, i que més del 40% fan 
un consum elevat de carn vermella . Aquesta 
realitat, sumada a l’evolució a l’alça durant 
la primària dels indicadors de sobrepès en la 
infància, han impulsat l’ASPB a posar en mar-
xa el programa “Menjadors més sans i soste-
nibles”, que desplegarà durant el curs 20-21 
amb una prova pilot de sis centres educatius 
per millorar els menús escolars . 

Per saber-ne més:

A Barcelona:

Informe “La salut a Barcelona” (2019) . Agèn-
cia de Salut Pública de Barcelona .

Infobarris BCN . Agència de la Salut  
Pública .

Observatori de Salut i Qualitat de Vida . Ajun-
tament de Barcelona .

A Europa i al Món: Indicadors essencials eu-
ropeus de salut . Comissió Europea . .

Reptes i oportunitats

La tendència és de millora gradual de l’espe-
rança de vida de la població de Barcelona (global 
i per sexes) . L’increment de l’esperança de vida 
s’acompanya d’una tendència de disminució de 
la mortalitat en la majoria de causes, tal com es 
descriu a l’informe “La Salut a Barcelona 2019” 
(ASPB, 2019) . Aquesta millora progressiva con-
tínua, però, coexisteix amb desigualtats socials 
en salut encara importants entre barris i distric-
tes, tant per nivell socioeconòmic, sexe o edat, 
entre d’altres, que sembla que disminueixen 
molt lentament . Així, els factors condicionants 
de la salut, com l’habitatge, la situació mate-
rial o les condicions d’ocupació i treball, entre 
d’altres, segons sexe, nivell socioeconòmic o 
territori, provoquen resultats diferents en com-
portaments i indicadors salut, com per exemple: 
l’activitat física, els diferents consums, la salut 
percebuda o la salut mental . 

En relació amb la pobresa energètica i el 
condicionament de l’habitatge, l’informe “Emer-
gència habitacional, pobresa energètica i sa-
lut . Informe sobre la inseguretat residencial a 
Barcelona 2017-2020” analitza la problemàtica 
de la pèrdua de l’habitatge i l’accés als submi-
nistraments i les seves conseqüències en la sa-
lut . L’Observatori de Salut i Qualitat de Vida ha 
continuat generant evidències l’any 2019 sobre 
l’estat de la salut de la població i els factors so-
cials que la determinen a través del recull d’una 
bateria d’indicadors i l’impuls d’avaluacions de 
diferents intervencions . Aquesta eina, impulsa-
da per la Direcció de Salut de l’Ajuntament de 
Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barce-
lona, és una de les accions incloses a la Mesura 
de govern d’acció conjunta per la reducció de les 
desigualtats socials en salut, presentada l’any 
2015 amb l’objectiu de reduir les desigualtats 
socials en salut a la ciutat .

https://www.aspb.cat/documents/menjadors-escolars-sans-sostenibles/
https://www.aspb.cat/documents/menjadors-escolars-sans-sostenibles/
https://www.aspb.cat/noticies/informe-salut-barcelona-2019/
https://www.aspb.cat/docs/infobarris/
https://ajuntament.barcelona.cat/observatorisalut/
https://ec.europa.eu/health/indicators-and-data/european-core-health-indicators-echi_es
https://ec.europa.eu/health/indicators-and-data/european-core-health-indicators-echi_es
https://www.aspb.cat/docs/InformeSalut2019/#page=144
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Indicador 7.2. 
Accessibilitat a l’habitatge

Esforç econòmic teòric de les llars per comprar un habitatge nou

Mesura el percentatge de la renda disponible de les llars destinat a pagar la hipoteca per la compra d’un 
habitatge nou el primer any. S’estima tenint en compte una sèrie de consideracions: el tipus d’interès 
correspon al tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de 3 anys. El termini d’amortització correspon al 
termini mitjà de les noves hipoteques a Catalunya. Des del 2010, el supòsit de préstec estàndard és pel 
80% del preu de l’habitatge (per als anys anteriors és del 90%). Les dades de renda disponible de les llars 
prenen com a base la informació provinent de l’Atles de distribució de la renda de les llars (INE) i la renda 
familiar disponible bruta de Barcelona (IDESCAT).

Fórmula: 
Quota hipotecària mensual / ingressos mensuals

Unitat:
%

Periodicitat: 
Anual

Font: 
Oficina Municipal de Dades. Ajuntament de Barcelona

Valors de referència:
Valor Unió Europea.
Eurostat/EU-SILC: European Union Statistics on Income and Living Conditions.

Rellevància internacional:
Indicador d’inclusió social europeu.

4 A partir de l’any 2013, s’estima l’indicador d’esforç econòmic de compra a partir de fonts diferents a les emprades fins 
aquell any, fet que dificulta la comparabilitat de les dades amb la sèrie històrica.

Resultat: 4 

34% d’esforç teòric 
d’amortització en 
la compra d’habitatge nou

Variació 
interanual:



Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2020

132

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Objectiu 7: Benestar de les persones

7

Resultat

L’esforç teòric d’amortització d’habitatge 
nou és del 34% de la renda disponible de les 
llars (RDL), i el de segona mà, del 26,8% . El de 
lloguer és més baix, i suposa el 22,4% de l’R-
DL (figura  1) . Els districtes que mostren un es-
forç teòric d’amortització d’habitatge d’obra 
nova més alt són Ciutat Vella (68,7%), les Corts 
(32,2%) i Sant Martí (32,2%) . Els que el presen-
ten més baix són Horta-Guinardó (16,5%) i Sant 
Andreu (23%) (figura 2) . Destaca Ciutat Vella per 
la diferència existent entre l’esforç d’amortitza-
ció de l’habitatge nou i el de segona mà, en què 
el primer suposa 30 punts percentuals més que 
el segon . 
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Figura 1. Esforç econòmic d’accés al mercat de l’habitatge 
(compra i lloguer), 2020

Figura 2. Distribució de l’esforç econòmic d’accés al mercat de l’habitatge per districtes, 2018.
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Variació interanual

L’esforç teòric d’amortització d’habitatge 
nou disminueix en relació amb l’any anterior 
(-2,3%), com també ho fa el referit al de sego-
na mà (-1,5%) . L’esforç teòric d’accés al lloguer 
augmenta (+2,8%), en augmentar també el llo-
guer mensual mitjà (+5,3%) . 

Esforç teòric
d’amortització

d’obra nova

Esforç teòric
d’amortització
de segona mà

Esforç teòric
d’accès al lloguer

Lloguer
mensual (€)

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

-2,3%

-1,5%

2,8%

5,3%

Figura 3. Variació interanual de l’esforç financer d’accés al mercat de l’habitatge, 2019-2020.
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Figura 4. Tendència de l’esforç financer d’accés al mercat de l’habitatge, 2007-2020.
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Tendència 

L’esforç teòric d’amortització d’habitatge 
nou ha disminuït des de l’any 2007, si bé segueix 
una tendència d’augment progressiu des de 
l’any 2015 . Actualment se situa per sobre del 
llindar màxim recomanable del 30% dels ingres-
sos de les llars . 

La tendència per a l’habitatge de segona mà 
és similar a la de l’habitatge nou, mentre que 
la de l’accés econòmic a l’habitatge de lloguer 
ha augmentat progressivament en relació amb 
l’any 2007 . La pujada progressiva dels preus del 
lloguer hi ha contribuït de manera directa .
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viure al barri (per exemple, subvencions per a 
la rehabilitació que continguin clàusules anti-
gentrificació, subvencions per a les finques 
de màxima complexitat i alta vulnerabilitat, i 
incentius a les mesures antisoroll que inclo-
guin les rehabilitacions) . 

Per saber-ne més:

A Barcelona: Pla pel dret a l’habitatge 2016-
2025

Barcelona Economia

Xifres d’Habitatge . Indicadors del Pla d’habi-
tatge de Barcelona . Institut Municipal de l’Ha-
bitatge i la Rehabilitació .

Web d’Estadística . Ajuntament de Barcelona .

A Europa: Living conditions in Europe-Hou-
sing . Eurostat

Reptes i oportunitats

L’esforç teòric d’amortització d’habitatge 
nou l’any 2020 ha millorat lleugerament en re-
lació amb el 2019, en el context d’una situació 
adversa de l’activitat de l’economia per les me-
sures de contenció de pandèmia . 

Si bé la renda disponible de les llars ha dis-
minuït en alguns sectors, els preus dels habitat-
ges s’han resistit a baixar de manera important . 
L’Ajuntament de Barcelona assenyala que la cor-
recció dels preus que s’ha donat l’any 2020 pot 
deure’s al descens de la superfície mitjana de 
les noves promocions . El fet que l’oferta d’habi-
tatge nou a la ciutat sigui inferior a la demanda 
existent també ha contribuït a retenir els preus 
dels habitatges tot i el context econòmicament 
desfavorable per a moltes llars (l’habitatge de 
segona mà suposa el 90% de les compravendes) . 
Paral·lelament, les condicions financeres d’ac-
cés al crèdit s’han mantingut favorables per a la 
compra d’habitatge nou (per exemple, descens 
dels tipus d’interès fins a mínims històrics i am-
pliació de la durada dels crèdits) .

Cal destacar les desigualtats existents en-
tre els districtes de la ciutat . Recordem que 
l’esforç teòric d’amortització d’habitatge nou 
de les llars de Ciutat Vella s’enfila més enllà del 
60% de la renda disponible de les llars, i dobla 
el d’altres districtes . Això s’explica pel fet que 
l’RDL d’aquest districte és una de les més bai-
xes de la ciutat, i els preus dels habitatges tant 
nous com de segona mà han augmentat forta-
ment en els últims anys per la seva centralitat 
i per la transformació viscuda pel desenvolupa-
ment del turisme i un nou perfil de residents . 

Per evitar el risc de gentrificació del distric-
te, en els últims anys s’han portat a terme una 
sèrie de polítiques en el marc del Pla de barris i 
del programa “Viure al barri”, que desplega me-
sures específiques perquè el veïnat es quedi a 

http://habitatge.barcelona/ca/qui-som/pla-pel-dret-a-habitatge-2016-2025
http://habitatge.barcelona/ca/qui-som/pla-pel-dret-a-habitatge-2016-2025
http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/ca/mercat-immobiliari/cost-dacces-lhabitatge/accessibilitat-lhabitatge-en-propietat-barcelona
https://www.habitatge.barcelona/ca/qui-som/institut-municipal-habitatge-rehabilitacio
https://www.habitatge.barcelona/ca/qui-som/institut-municipal-habitatge-rehabilitacio
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/timm/ipreus/index.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_housing#:~:text=In%202019%2C%2046.1%20%25%20of%20the,semi%2Ddetached%20or%20terraced%20houses.&text=17.1%20%25%20of%20the%20EU%20population%20lived%20in%20overcrowded%20households%20in%202019.
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_housing#:~:text=In%202019%2C%2046.1%20%25%20of%20the,semi%2Ddetached%20or%20terraced%20houses.&text=17.1%20%25%20of%20the%20EU%20population%20lived%20in%20overcrowded%20households%20in%202019.
https://ajuntament.barcelona.cat/fomentdeciutat/ca/noticia/un-pla-al-veïnat-i-contra-la-gentrificació
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Indicador 7.3. 
Nivells d’ocupació

Taxa d’ocupació

Expressa la proporció de població ocupada (d’entre 16 i 64 anys) el quart trimestre de l’any. Es considera 
que les persones ocupades són aquelles que durant la setmana de referència han estat treballant –al-
menys durant una hora– per compte d’altri (assalariades) o han exercit una activitat per compte propi. 
Es considera d’interès complementar l’indicador amb les taxes d’atur i d’atur juvenil (de 16 a 24 anys).

Fórmula: 
Població ocupada / Població de 16-64 anys 

Unitat:
%

Periodicitat: 
Anual 

Font:
Enquesta de població activa (EPA). Institut Nacional d’Estadística. Recollit a les 
estadístiques laborals publicades per l’Ajuntament de Barcelona.

Valors de referència:
Recomanació internacional.
Estratègia Europa 2020 (75%). Eurostat/EU-SILC: European Union Statistics on Income and Living Conditions.

Rellevància internacional:
Indicador Europa 2020:
Indicador desenvolupament sostenible EUROSTAT.
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO 37120:2014: desenvolupament sostenible de  
les comunitats.

Resultat: 

69,1% de 
taxa d’ocupació

Variació 
interanual:
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Resultat

La taxa específica d’ocupació és del 
69,1% de la població de 16 a 64 anys el quart 
trimestre de 2020 (figura 1) . La dels homes 
(70,5%) és superior a la de les dones (69,1%) . 
La taxa d’atur és del 12,6% de la població 
activa també superior per als homes (13,0%) 
que per les dones (12,3%) . La taxa d’atur ju-
venil és del 29,9% . El nombre de persones 
afiliades al conjunt de règims de la Seguretat 
Social és d’1 .096 .654 (944 .040 assalariats/
ades i 123 .739 autònoms/ònomes) (figura 2) . 0%

10%
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40%

50%

60%

70%

80%

Taxa ocupació Taxa atur

Dones Homes Total

70,5

13,0

67,9

12,3

69,1

12,6

Figura 1. Taxes d’ocupació i atur, per sexe (% de la població de 16 a 
64 anys), quart trimestre, 2020.

Figura 2. Afiliació al règim general (RG) i al conjunt de règims de la Seguretat Social, quart trimestre, 2020.
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Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Políti-
ca Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelo-
na d’acord amb dades de l’Enquesta de població activa (EPA). 

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local 
de l’Ajuntament d’acord amb dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona. 
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Variació interanual

La taxa d’ocupació ha disminuït (en 4 punts 
percentuals), ja que ha passat del 73,1% al 
69,1% entre el quart trimestre del 2019 i el 2020 . 
La taxa d’atur experimenta un creixement molt 
rellevant (+4,1 punts percentuals), passant del 
8,5% al 12,6% . La taxa d’atur juvenil assoleix un 
augment encara més intens (+6,0 punts percen-
tuals) del 23,9% al 29,9% (figura 3 i 4) . 

Entre el desembre del 2019 i el 2020, la ciu-
tat ha perdut més de 30 .000 llocs de treball 
(-3,2%) . Aquesta variació respon fonamental-
ment al descens dels assalariats/ades (-3,5%), 
mentre que el treball autònom es manté més 
estable (-0,1%) .
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Figura 3. Variació interanual de la taxa d’ocupació, 2019-2020. Figura 4. Variació interanual de la taxa d’atur, 2019-2020.
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Figura 5. Tendència de les taxes d’ocupació, atur i d’atur juvenil (16-24 anys), 2002-2020.
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Tendència 

El context imposat per la pandèmia de la 
covid-19 ha fet que la població ocupada a Bar-
celona baixi per primer cop des de l’any 2012, 
després d’un creixement continuat durant el 
període 2013-2019 . La taxa d’atur augmenta en 
més de 4 punts el 2020 (+4,1 punts percentuals), 

però es manté lluny dels valors màxims de la 
crisi del 2008, que va assolir un 18,9% el 2012 . 
La taxa d’atur juvenil es comporta de mane-
ra similar: creix 6 punts en l’últim any però es 
manté inferior als valors màxims de la crisi 
de 2008 .

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local 
de l’Ajuntament de Barcelona en base a dades de l’Enquesta de Població Activa.
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Per saber-ne més:

A Barcelona: Pla “Barcelona mai s’atura: recu-
perem l’activitat” . Ajuntament de Barcelona .

Els sectors estratègics a Barcelona .

Estratègia per l’ocupació de Barcelona 2016-
2020 .

Web Mobilus .

Web Economia Social i Solidària . Ajuntament 
de Barcelona .

A Europa: Web European Social Statistics . 
Eurostat .

Reptes i oportunitats

La recessió econòmica derivada de la pan-
dèmia de la covid-19 s’ha traduït en una pèrdua 
de llocs de treball rellevant a Barcelona i altres 
àmbits territorials . No obstant això, la posada en 
marxa dels expedients de regulació temporals 
d’ocupació (ERTO) i altres mesures de política 
pública ha fet possible que la destrucció de 
llocs de treball hagi estat clarament inferior a 
la reducció del PIB (amb descensos del -3,2 i el 
-10,2%, respectivament, a la ciutat) . 

L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa 
el pla de recuperació econòmica “Barcelona mai 
s’atura” amb set objectius estratègics, entre 
els quals hi figuren protegir el treball i fomentar 
l’ocupació de qualitat amb mesures específiques 
encaminades a no deixar a ningú enrere i mante-
nir el teixit empresarial de la ciutat evitant una 
destrucció massiva d’empreses i impulsant el 
teixit que té més valor afegit . Entre les mesures 
adoptades destaquen les següents:

•  El desenvolupament d’un pla de re-skilling 
tecnicoprofessional en sectors estratègics 
(com ara l’economia digital, la salut i cures o la 
indústria 4.0).

•  El desplegaments de plans d’ocupació sectori-
als, el programa “Crea feina” d’ajuts a la con-
tractació de persones en atur i plans de xoc 
d’ocupació adreçats a col·lectius especialment 
vulnerables.

•  La creació d’un complement a la prestació ex-
traordinària a la persona autònoma.

•  Les subvencions a la digitalització del comerç 
de la ciutat.

https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/ca#mesures-de-reactivacio-de-l-economia
https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/ca#mesures-de-reactivacio-de-l-economia
https://ajuntament.barcelona.cat/economiatreball/sites/default/files/documents/WEB-Sectors-Estrategics-2018_0.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/estrategia-locupacio-de-barcelona-eob-2016-2020
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/estrategia-locupacio-de-barcelona-eob-2016-2020
https://eit.europa.eu/our-communities/eit-urban-mobility
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/European_social_statistics
https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/ca#mesures-de-reactivacio-de-l-economia
https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/ca#mesures-de-reactivacio-de-l-economia
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Indicador 7.4. 
Distribució de la renda

Distribució de la població per l’índex de la renda familiar disponible

La renda familiar disponible (RFD) mesura els ingressos de què disposen les llars d’un territori per desti-
nar-los al consum o a l’estalvi. En l’estimació de la renda familiar disponible es consideren tant els ingres-
sos provinents de la retribució per aportació a l’activitat productiva (remuneració d’assalariats i excedent 
brut d’explotació) com les prestacions socials. 
L’índex de la renda familiar disponible (I-RFD) estableix el valor 100 per la mitjana de la renda familiar 
disponible a Barcelona. En l’anàlisi de la distribució de la població es defineixen sis trams de l’índex: molt 
baix (0-63), baix (63-79), mitjà-baix (79-100), mitjà-alt (100-126), alt (126-159) i molt alt (159-300). L’indica-
dor considera la proporció de població de Barcelona en tres trams de l’índex de la renda familiar disponi-
ble: baix (0-79), mitjà (79-126) i alt (126-300).

Fórmula: 
∑ població en cada tram de l’I-RFD / població total 

Unitat:
%

Periodicitat: 
Anual

Font: 
Barcelona Economia, Oficina Municipal de Dades. Ajuntament de Barcelona

Valors de referència:
Altres:
Valor Unió Europea. EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions). 

Rellevància internacional:
Indicador Eurostat de desenvolupament sostenible.

Resultat Informe 2017 5: 

Distribució de la població segons 
trams de l’índex de la renda 
familiar disponible: 30,4% baix, 
52,9% mitjà i 16,7% alt

Variació 
interanual:

5 Aquest indicador està en procés de revisió del mètode d’estimació

* Dades no 
disponibles  
per al 2020.

http://barcelonaeconomia.bcn.cat
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Resultat

La renda familiar disponible (RFD) mitjana a 
Barcelona ha estat de 21 .896 euros, valor equi-
valent a 100 pel que fa l’índex de la RFD (I-RFD) . 
Pel que fa als districtes, l’I-RFD de Sarrià-Sant 
Gervasi és el que té una renda familiar disponi-
ble mitjana més alta, que se situa en 182,8% de 
la RFD mitjana de Barcelona . LA RFD mitjana de 
Nou Barris és la més baixa i constitueix el 55,0% 
de la RFD de Barcelona (figura 1 i figura 2) . 

En el conjunt de la ciutat, el 16,7% de la pobla-
ció té una renda familiar disponible en els trams 
alts (superior al 126% de la RFD de Barcelona), el 
52,9% en els trams mitjans (entre 79 i 126% de la 
RFD de Barcelona) i el 30,4% en els trams baixos 
(menor al 79% de la RFD de Barcelona) (figura 3) . 
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Figura 1. Índex de renda familiar disponible dels districtes, 2017.

Variació interanual

La proporció de població amb una RFD 
baixa (inferior al 79% de la RFD mitjana de 
Barcelona) ha disminuït (-14,4%), i ha passat 
del 35,3% al 30,4% de la població . La pobla-
ció en els trams mitjans de RDF ha augmentat 
(+10,6%), i ha passat al 52,9% de la població . 
La proporció de població amb una RFD alta 
s’ha mantingut pràcticament estable (+0,3%) 
(figura 4) .
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Figura 2. Índex de renda familiar disponible per barris, 2017.

Renda familiar disponible per càpita
Any 2017 (números índex. Base Barcelona = 100)

Molt alta (més de 159)
Alta (de 126 a 159)
Mitjana-alta (de 100 a 126)
Mitjana-baixa (de 79 a 100)
Baixa (de 63 a 79)
Molt baixa (menys de 63)

Figura 3. Distribució de la població per trams de l’índex de RFD, 
2017.

Figura 4. Variació interanual de la distribució de la població 
per trams de RFD, 2016-2017.
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Tendència 

Des de l’any 2011, la proporció de llars amb 
rendes mitjanes ha mantingut una tendència 
d’augment després d’un període en què aques-
ta proporció de la població s’havia anat reduint . 
A la vegada, la proporció de llars amb rendes 
baixes continua disminuint des de l’any 2015 . 
Malgrat aquesta disminució, la proporció de la 
població amb rendes molt baixes continua sent, 
l’any 2017, pràcticament el doble que la de deu 
anys enrere .

Figura 5. Tendència de la distribució poblacional per trams de RFD, 2007-2017.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Molt alta 7,5% 7,7% 7,7% 7,8% 7,8% 7,9% 10,7%

Alta 12,2% 9,4% 9,5% 8,0% 8,0% 8,8% 3,2%

Mitjana-alta 20,3% 22,9% 14,2% 18,1% 13,3% 13,1% 21,5%

Mitjana-baixa 38,2% 36,1% 40,1% 28,3% 28,5% 31,0% 22,8%

Baixa 17,6% 16,0% 18,8% 25,7% 28,6% 24,4% 24,0%

Molt baixa 4,1% 7,8% 9,7% 12,1% 13,8% 14,9% 17,8%
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L’augment de la proporció de població 
amb rendes mitjanes està afavorit per la mi-
llora de l’ocupació en els diversos sectors 
econòmics i la recuperació dels salaris, es-
pecialment en les franges salarials més bai-
xes (Ajuntament de Barcelona, 2018) . D’altra 
banda, també ha augmentat el nombre de 
persones beneficiàries d’algunes prestacions 
socials . Al mateix temps, després d’un perío-
de d’increment, la proporció de famílies amb 
RFD altes s’ha estabilitzat .
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Reptes i oportunitats

La reactivació de l’activitat econòmica i de 
l’ocupació a la ciutat continuen sent els princi-
pals motius de la recuperació de la RFD i de la 
disminució de la proporció de famílies amb ren-
des baixes .

A l’Informe de distribució territorial de la 
renda familiar disponible per capita a Barcelo-
na (Oficina Municipal de Dades . Ajuntament de 
Barcelona, 2017) es descriu que des del 2015, 
tant els salaris mitjans com els més baixos 
s’han recuperat gradualment, i de manera més 
important durant el 2017 . Malgrat aquesta re-
cuperació, el salari mitjà de la població de Bar-
celona d’aquest any continua estant per sota, 
en termes reals, del de l’any 2010 (un 4,2% més 
baix) . Entre els factors que expliquen aquesta 
pujada salarial durant el 2017 destaca l’èmfasi 
que diverses institucions han fet en els efectes 
que els salaris baixos tenen sobre l’equitat, el 
benestar i la societat en general .

Si bé aquesta millora salarial ha contri-
buït a fer augmentar les rendes familiars 
disponibles més baixes, es constata que es 
mantenen les desigualtats per raó de gènere, 
edat o procedència: les persones amb salaris 
més baixos continuen sent, majoritàriament, 
dones, amb notable presència de joves, per-
sones estrangeres i treballadores amb poca 
qualificació acadèmica .

Per saber-ne més:

A Barcelona: Distribució territorial de la ren-
da familiar disponible per capita a Barcelona 
(2017) . Oficina Municipal de Dades . Ajunta-
ment de Barcelona 2018 .

Web Barcelona Economia . Ajuntament de 
Barcelona

Web d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona

http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/sites/default/files/RFD_2017_BCN.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/sites/default/files/RFD_2017_BCN.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/sites/default/files/RFD_2017_BCN.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/ca/renda-familiar/renda-familiar/distribucio-territorial-de-la-renda-familiar-disponible-capita
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/economia/renda/rdfamiliar/index.htm
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Indicador 7.5. 
Accés a l’oferta cultural

Nombre de persones visitants i espectadores dels equipaments 
i espais culturals

Expressa el nombre de persones usuàries de les activitats culturals i dels equipaments de la ciutat, tant 
públics com privats. Inclou les visites a la xarxa de biblioteques públiques, als museus, i a cinemes i al-
tres arts escèniques.
L’indicador també s’acompanya de la proporció de la despesa mitjana anual per llar en esbarjo, especta-
cles i cultura en relació amb la despesa en consum total. 
En relació amb aquesta variable, a partir de l’any 2016, les categories de consum de les llars s’ordenen 
segons la classificació europea de les funcions de consum individual (ECOICOP).

Fórmula: 
Nombre de persones visitants i espectadores dels equipaments 
i espais culturals

Unitat:
Nombre

Periodicitat: 
Anual

Font: 
Observatori de Dades Culturals de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.

Valors de referència:
--

Rellevància internacional:
La variable de despesa de les llars en cultura i de despesa pública en l’àmbit cultural que acompanyen l’in-
dicador principal –nombre de persones visitants i espectadores– són indicadors estimats per la Comissió 
Europea en el marc del sistema estadístic Eurostat.

Resultat: 

Nombre de persones visitants i 
espectadores a equipaments 
i espais culturals:
• 2.497.768, a biblioteques públiques 

• 5.778.368, a museus 

• 1.559.145, a cinemes 

• 1.152.081, a arts escèniques

Variació 
interanual:
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Resultat

El nombre de visites a les bibli-
oteques públiques l’any 2020 és 
de 2 .497 .768 . El nombre de perso-
nes visitants de museus, centres 
d’exposicions i espais d’interès 
arquitectònic –tant públics com 
privats– és de 5 .778 .368 . El nom-
bre de persones espectadores 
de cinemes comercials és de 
1 .559 .145, i d’arts escèniques, de 
1 .152 .081 . El nombre de persones 
participants en les activitats de 
formació dels centres cívics ha 
estat de 71 .599 i en les activitats 
culturals, de 113 .273 (figura 1) . Cal 
recordar que aquests indicadors 
corresponen a l’accés presencial 
als equipaments i espais culturals . 
En aquest sentit, el context que la 
pandèmia de covid-19 ha imposat 
als equipaments i espais culturals 
ha fet que aquests hagin con-
centrat esforços en possibilitar 
l’accés en línia a les propostes cul-
turals, que no ha quedat reflectit 
en els indicadors que es mostren . 

La proporció de la despesa 
domèstica en consum destinada 
a activitats d’esbarjo, espectacles 
i cultura l’any 2020 és del 4,2% 
(figura 2) . La despesa municipal en 
l’àmbit de la cultura l’any 2020 ha 
suposat el 4,5% (150 .720 .747 euros) 
de la despesa municipal total . 

Públics PrivatsBibliote-
ques

públiques
Museus i espais

d'exposicions

Formació Difusió

Centre Cívics

Cinemes Arts
escèni-

ques

Pe
rs

on
es

Nota: (1) Visites, (2) Persones visitants, (3) i (4) Persones espectadores.

2.497.768

3.325.509

2.452.859

1.559.145

1.152.081

71.599 113.273

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

Figura 1. Persones visitants dels equipaments i propostes culturals, 2020 
(dades a juliol del 2020).

Figura 2. Distribució de la despesa en consum de les llars, 2020.

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Esbarjo, espectacles i cultura

Altres

Transport i comunicacions

Salut i educació

Habitatge

Alimentació i articles de
consum personal

6,1

23,4

45,9

6,0

14,2

4,2



Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2020

148

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Objectiu 7: Benestar de les persones

7

Variació interanual

El nombre de persones visitants i especta-
dores ha disminuït de manera important en tots 
els àmbits analitzats: -62,9% pel que fa les bibli-
oteques públiques, -75,3% pel que fa els museus 
i centres d’exposicions públics, -81,6% pel que 
fa els museus privats  5, -74,2% pel que fa els 
cinemes comercials i -54,7% pel que fa les sa-
les d’arts escèniques .

Aquesta davallada posa de manifest la situa-
ció de crisi en l’àmbit cultural com a conseqüèn-
cia de les mesures de contenció de la pandèmia 
de covid-19 . Tots els equipaments culturals (mu-
seus, biblioteques, grans auditoris, etcètera) 
s’han vist afectats per tancaments totals entre 
mitjans de març i finals de maig o principis de 
juny . A partir d’aquesta data, s’han reprès les 
activitats amb serveis o aforaments reduïts . 
A  finals d’any, això no obstant, l’empitjorament 

-30,0%

Públics Privats

Bibliote-
ques

públiques

% consum
llars en
cultura Formació

Centre Cívics
Arts

escèni-
ques Difusió

Cinemes

-90,0%

-80,0%

-70,0%

-60,0%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

62,9%

-75,3%
-81,6%

74,2%

-54,7%
-51,9%

-70,9%

Museus i espais
d'exposicions

Figura 3. Variació interanual del consum cultural, 2019-2020.

de la situació sanitària ha obligat a reduir de 
nou els aforaments i a suspendre les activi-
tats i visites en la majoria de casos, excepte 
les adreçades a grups de convivència i col·lec-
tius vulnerables . Només a mitjans de desem-
bre han tornat a ampliar-se els aforaments, 
tot i que la situació no s’ha normalitzat . 

D’altra banda, també s’observa que la 
proporció de la despesa de les llars desti-
nada al consum d’activitats culturals ha dis-
minuït de manera important respecte a l’any 
anterior (-30%) . 

5 La manca de dades d’alguns equipaments impor-
tants en nombre de públic pot haver contribuït a 
aquesta variació.
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Visites biblioteques

Visitants museus públics

Visitants museus privats

Espectadors cinemes

Espectadors arts escèniques

% despesa llars  en cultura*

% despesa pública en cultura

2009
6.119.285

7.504.968

9.669.542

8.664.843

2.710.771

7,5

6,4

2010
5.982.936

7.945.898

9.595.106

7.494.529

2.538.896

6,8

7,1

2015
6.207.187

13.197.661

13.172.393

6.254.724

2.421.229

6,8

4,9

2016
6.376.796

13.229.502

13.442.684

6.302.844

2.466.355

5,4

5,1

2018
6.401.065

13.277.431

13.165.192

5.818.970

2.457.697

5,1

4,9

2019
6.729.140

13.485.536

13.306.598

6.035.480

2.543.028

6,0

5,1

2020
2.497.768

3.325.509

2.452.859
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1.152.081

4,2

4,5
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Valor despesa llars en cultura UE-28 (2017): 8,5%

5,2

5,1

2017
6.306.868

13.436.159

14.212.708

6.153.031

2.448.261

2011
6.178.297

8.332.303

11.246.610

7.125.274

2.540.556

6,7

4,7

2012
6.439.112

8.293.358

11.295.426

6520512

2.609.020

5,8

4,5

2013
6.343.803

8.721.754

12.216.037

5.635.099

2.318.628

5,9

4,6

2014
6.433.294

13.404.727

12.390.982

5.971.101

2.468.878

6,8

4,7

Tendència 

Les restriccions imposades pel context de 
pandèmia de covid-19 ha fet que la tendència 
de lleuger augment de persones visitants als 
equipaments i espais culturals, tant públics 
com privats, hagi caigut en picat i hagi assolit 
els valors més baixos de tota la sèrie històrica . 
Malgrat la important reducció de les activitats 
culturals, s’observa que la despesa pública 

destinada a les activitats culturals s’ha man-
tingut en el 4,5% del pressupost global de 
l’Ajuntament, que ha estat dedicat a mantenir 
els equipaments culturals oberts, mantenir 
els llocs de treball i impulsar les mesures 
pertinents per possibilitar l’accés de la ciu-
tadania a les propostes culturals a través 
d’altres mitjans, canals i estratègies . 

Figura 4. Tendència en el consum cultural, 2009-2020.

Nota: A partir de l’any 2016, el mètode de mesura d’aquest indicador canvia. Fins a l’any 2015 s’utilitza la classificació de les funcions de 
consum individual (COICOP/HBS) i a partir del 2016 s’utilitza la classificació europea de les funcions de consum individual (ECOICOP). 
Aquest canvi fa que els resultats entre aquests dos períodes no siguin comparables. 
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Reptes i oportunitats

Com en tots els àmbits, també en el cultu-
ral, la major part de l’any 2020 ha estat marcat 
per la pandèmia i la consegüent aturada de l’ac-
tivitat habitual . Aquest fet ha impossibilitat, en 
gran mesura, dur a terme els objectius definits 
per l’Institut de Cultura de Barcelona l’any ante-
rior . Els esforços, en el context de crisi sanità-
ria, s’han centrat a donar suport al teixit cultural 
de la ciutat, així com a destacar la importància 
de la cultura com a dret essencial per a la ciuta-
dania i fer acompanyament davant la incertesa i 
el canvi que ha comportat l’inici de la pandèmia . 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de 
l’ICUB, anuncia quatre dies després de la de-
claració de l’estat d’alarma un primer paquet de 
mesures per mitigar l’impacte de la covid-19 so-
bre el sector cultural . El segueixen dos paquets 
més que s’activen el mes de maig i a l’octubre 
i formen un pla de xoc per donar suport a em-
preses, entitats i persones vinculades al món 
de la cultura en uns moments de complexitat 

extrema . Aquestes mesures han suposat una 
despesa total de 9,5 M€ per donar resposta al 
sector cultural de la ciutat de Barcelona .

Aquestes mesures també han possibilitat, 
en gran part, reprendre l’activitat adaptant-la 
a les necessitats de la nova situació . D’aques-
ta manera s’han pogut dur a terme els grans 
esdeveniments culturals de ciutat, com ara 
el Grec Festival de Barcelona o les festes de 
la Mercè . De la mateixa manera, tan bon punt 
ha estat possible, s’han obert de nou al públic 
els equipaments culturals (biblioteques, mu-
seus, centres cívics . . .) tot adaptant les seves 
activitats i propostes a les mesures dictades 
en cada moment per les autoritats sanitàries . 
Tots els equipaments sense excepció han po-
sar en marxa un desplegament de recursos 
sense precedents en l’àmbit digital per donar 
resposta a l’aturada de l’activitat presencial . 
Alguns d’aquests equipaments, a més, s’han 
convertit, a partir del mes de setembre, en 
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espais compartits amb centres educatius, per 
poder complir amb les mesures dictades pel 
departament d’Ensenyament, i poder així abai-
xar la ràtio d’alumnes per aula . 

Addicionalment, amb l’objectiu d’afrontar 
les necessitats específiques del sector, s’ha dut 
a terme un diagnòstic de la situació amb l’ob-
jectiu d’establir una actuació conjunta entre els 
diferents partits municipals que es reflectirà en 
el Pacte Cultural de Barcelona (aprovat el juny 
del 2021) .

Per saber-ne més:

A Barcelona: Web de l’Observatori de Dades 
Culturals de Barcelona (amb un apartat espe-
cífic de seguiment de les dades covid-19 i cul-
tura)

Enquesta de participació i necessitats cultu-
rals de Barcelona . ICUB . febrer del 2020 . 

Pacte per la Cultura . Informe-diagnosi . ICUB, 
desembre del 2020 . 

Pacte per la Cultura . Ajuntament de Barcelo-
na, juny del 2021 .

Afectació de la COVID-19 a les colles castelle-
res de Barcelona . CEPAC-CCCCB . Enquesta 
gener-febrer 2021 . 

Museus de Barcelona: les persones visitants 
als museus l’any de la COVID . Dades del 2020 . 
Gesop, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pú-
blica, maig del 2021 .

Avaluació dels programes Caixa d’Eines i Educ- 
Arts . IVÀLUA, maig del 2021 .

A Europa: Estadístiques en l’àmbit cultural . 
Eurostat .

https://barcelonadadescultura.bcn.cat/?lang=es
https://barcelonadadescultura.bcn.cat/?lang=es
https://barcelonadadescultura.bcn.cat/wp-content/uploads/2020/02/EnqCultura2019_Informe_CA.pdf
https://barcelonadadescultura.bcn.cat/wp-content/uploads/2020/02/EnqCultura2019_Informe_CA.pdf
https://barcelonadadescultura.bcn.cat/wp-content/uploads/2021/06/DiagnosiPacteCultura_desembre2020.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/recomanem/pacte-cultura-barcelona
https://barcelonadadescultura.bcn.cat/wp-content/uploads/2021/05/CASTELLERS_COVID.pdf
https://barcelonadadescultura.bcn.cat/wp-content/uploads/2021/05/CASTELLERS_COVID.pdf
https://barcelonadadescultura.bcn.cat/wp-content/uploads/2021/05/1298_TOTAL_PRESENTACIÓ_revisada.pdf
https://barcelonadadescultura.bcn.cat/wp-content/uploads/2021/05/1298_TOTAL_PRESENTACIÓ_revisada.pdf
https://barcelonadadescultura.bcn.cat/avaluacio-dels-programes-caixa-deines-i-educarts/
https://barcelonadadescultura.bcn.cat/avaluacio-dels-programes-caixa-deines-i-educarts/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Household_consumption_by_purpose
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Indicador 7.6. 
Satisfacció ciutadana

Grau de satisfacció ciutadana de viure a la ciutat

Expressa la mitjana del grau de satisfacció ciutadana de viure a la ciutat de Barcelona. L’indicador s’esti-
ma a partir de l’Enquesta dels serveis municipals de l’Ajuntament de Barcelona, que s’ha fet a una mostra 
de 6.000 persones més grans de 18 anys. En les opcions de valoració del grau de satisfacció, el 0 corres-
pon a “Gens satisfet” i el 10, a “Molt satisfet”.

Fórmula: 
∑ (grau de satisfacció * nombre de respostes) / total de respostes 

Unitat:
Escala del 0 al 10

Periodicitat: 
Anual 

Font: 
Enquesta de serveis municipals. Departament d’Estudis d’Opinió. Gabinet Tècnic de 
Programació. Ajuntament de Barcelona.

Valors de referència:
--

Rellevància internacional:
--

Resultat: 

7,3 (sobre 10) de 
satisfacció ciutadana

Variació 
interanual:



Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2020

153

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Objectiu 7: Benestar de les persones

7

Resultat

El grau de satisfacció de la població de 
Barcelona de viure a la ciutat és de 7,3, en una 
escala del 0 al 10 . La valoració de les dones és 
lleugerament superior a la dels homes (figura 1) . 
El grau de satisfacció de viure al barri és variable 
en els diferents districtes . Les Corts, Sarrià  - 
Sant Gervasi, Gràcia i Horta-Guinardó presen-
ten els valors més alts (iguals o superiors a 8) . 
Per a tots els districtes la valoració supera el 7, 
a excepció de Ciutat Vella (figura 2) . Les diferèn-
cies de grau de satisfacció entre homes i dones 
més grans es dona a Nou Barris, on la satisfac-
ció de les dones supera la dels homes .
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7. Horta-
Guinardó
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Tota la població Dones Homes

Figura 2. Grau de satisfacció ciutadana de viure al barri (del 0 al 10), 2020.

Figura 1. Grau de satisfacció ciutadana 
de viure a la ciutat, 2020.
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Tota la
població
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Variació interanual

El grau de satisfacció de viure a la ciutat 
ha disminuït en relació amb l’any anterior, pas-
sant de 7,7 a 7,3 en una escala del 0 al 10 (-6,4%; 
figura 3) . 

Figura 3. Variació interanual del grau de satisfacció de viure a la 
ciutat, 2019-2020.

-6,41%

-6,64%

-6,54%

Tota la
població Dones Homes
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-6,20%
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Tendència 

El grau de satisfacció de la població de 
Barcelona de viure a la ciutat decau i assoleix 
el valor més baix des de l’any 1998 (figura 4) . 
La percepció de les dones i dels homes segueix 
la mateixa evolució . 

La valoració de la major part dels serveis 
municipals ha disminuït lleugerament, mentre 
que per a la resta s’ha mantingut estable . En 
l’àmbit de l’atenció a les persones, la valoració 
dels serveis ha disminuït lleugerament, si bé es 
manté en valors semblants als de l’any 2008 (fi-
gura 5) . En l’àmbit de la cultura i els esports, tot 
i disminuir, la valoració es manté per sobre de 

Figura 4. Tendència en el grau de satisfacció de viure a Barcelona (del 0 al 10), 1998-2020.
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la de l’any 2008 (figura 6) . Els serveis vincu-
lats a la celebració de festes populars i acti-
vitats culturals són els que més han baixat . 
En l’àmbit dels transports, baixa la valoració 
del metro, es manté la de l’autobús i aug-
menten lleugerament les del Bicing, la cir-
culació i l’aparcament, si bé aquesta última 
és inferior al 5 (figura 7) . Pel que fa a l’àmbit 
del medi ambient, disminueix lleugerament 
la valoració de tots els serveis; el que més, 
la neteja dels carrers (figura 8) . En l’àmbit del 
manteniment de l’espai públic, disminueix la 
valoració de tots els serveis (figura 9) .
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Figura 7. Tendència en la valoració de la gestió dels serveis municipals en l’àmbit de la mobilitat i 
el transport (del 0 al 10), 2008-2020.

Figura 6. Tendència en la valoració de la gestió dels serveis municipals en l’àmbit de la cultura i 
els esports (del 0 al 10), 2008-2020.
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Figura 5. Tendència en la valoració de la gestió dels serveis municipals en l’àmbit de l’atenció 
a les persones (del 0 al 10), 2008-2020.
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Figura 9. Tendència en la valoració de la gestió dels serveis municipals en l’àmbit de l’espai públic (del 0 al 10), 2008-2020.
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Figura 8. Tendència en la valoració de la gestió dels serveis municipals en l’àmbit del medi ambient (del 0 al 10), 2008-2020.
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Reptes i oportunitats

La pandèmia de la covid-19 ha determinat 
durant l’any 2020, a través de les mesures de 
contenció establertes, no només la mobilitat 
de la ciutadania sinó la prestació de serveis per 
part de l’Administració pública . Tots aquests 
factors han incidit en la percepció de la ciuta-
dania sobre la satisfacció de viure a la ciutat, en 
un període en el qual les necessitats bàsiques 
de sortir al carrer, relacionar-se i reconnectar 
amb l’entorn s’han ampliat . 

L’Enquesta de serveis municipals realitzada 
l’any 2020 apunta que un 59,2% dels enques-
tats considera que en el darrer any Barcelona 
ha empitjorat . La covid-19 ha estat el tercer 
problema més greu mencionat pels enquestats, 
després de la inseguretat i l’accés a l’habitatge . 
Al mateix temps, pràcticament un terç dels 
enquestats ha apuntat que si tinguessin la pos-
sibilitat, marxarien a viure fora de Barcelona .

Una altra font important per conèixer la valo-
ració que fa la ciutadania dels serveis són les 
dades sobre el nombre i la tipologia d’incidèn-
cies reportades pels veïns i veïnes (per exemple, 
a través del sistema IRIS, o les instàncies o trà-
mits a la síndica de greuges) . L’Informe anual de 
la síndica de greuges de Barcelona al Consell 
Municipal 2020 destaca que una bona part de 
les queixes han estat relacionades amb la difi-
cultat d’accés a l’Administració durant el període 
de pandèmia (per exemple, sobre la gestió de les 
cites prèvies, el funcionament del número 010 i 
altres serveis municipals telemàtics) . Segons 
l’informe, el col·lapse en l’atenció ciutadana ha 
generat repercussions en persones en situaci-
ons de vulnerabilitat . 

Per saber-ne més:

A Barcelona: Enquesta de Serveis Municipals 
2020 . Ajuntament de Barcelona 

Informe al Consell Municipal 2020 . Sindicatura 
de greuges de Barcelona .

https://dades.ajuntament.barcelona.cat/enquesta-serveis-municipals/
https://dades.ajuntament.barcelona.cat/enquesta-serveis-municipals/
https://www.sindicadegreugesbcn.cat/pdf/informe/informe2019.pdf
https://www.sindicadegreugesbcn.cat/pdf/informe/informe2019.pdf
https://www.sindicadegreugesbcn.cat/pdf/informe/informe2019.pdf
https://dades.ajuntament.barcelona.cat/enquesta-serveis-municipals/
https://dades.ajuntament.barcelona.cat/enquesta-serveis-municipals/
https://www.sindicabarcelona.cat/wp-content/uploads/2021/07/SindicaturaGreuges_Informe-anual-2020.pdf
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Objectiu 7. Benestar de les persones:  
de la ciutat acollidora a la societat cohesionada.

Descripció de la iniciativa

SweetHE Social Hostel de 
Sweet Accomodations

Quan a l’inici de la pandèmia de la covid-19 
el Govern espanyol va ordenar tancar l’hote-
leria, un dels allotjaments afectats de l’em-
presa d’hostalatge Sweet Accomodations va 
ser el Sweet BCN Youth Hostel, al barri de 
l’Eixample. Va ser aleshores quan el seu con-
seller delegat Gian Franco Mercado es va fer 
una pregunta molt important: “Com podem 
tenir 20 llits buits quan hi ha tanta gent vivint 
als carrers de la nostra ciutat?”. 

Aleshores, van convertir aquesta qüestió en 
acció i van unir forces amb l’organització no 
governamental Homeless Entrepreneur per 
tal d’allotjar persones sense llar a l’alberg 
Sweet BCN Youth Hostel durant la crisi. 

És així com junts van cocrear el projecte 
SweetHE Social Hostel, per ajudar les perso-
nes sense llar a trobar un lloc on allotjar-se 
per un període de set mesos. Durant la durada 
del programa, Sweet Accommodations va 
desenvolupar un conjunt d’accions concretes 
per ajudar als residents a integrar-se de nou 
en el món laboral i en la societat. 

Des del mes de març fins al setembre 
de 2020, van poder acollir un total de 19 
persones sense llar, proporcionant habi-
tatge, cuina totalment equipada, banys i 
zones comunes per a diferents activitats. 

7

El Sweet BCN Youth Hostel i 
el JAM Hostel acullen a persones 
vunerables durant la crisi sanitària
Solidaritat en temps de pandèmia

De  manera conjunta, es van organitzar per 
cuidar l’alberg i aconseguir així tenir un sen-
timent de pertinença i també un lloc segur 
on residir. Durant aquests mesos, es va 
crear una comunitat basada en el respecte, 
l’empatia i la solidaritat. Hi havia tasques 
diàries per a cada un dels residents desta-
cant i reforçant els punts forts de cadascú, 
com per exemple, encarregats de cuina, de 
neteja i del manteniment bàsic. També es 
van compartir altres habilitats, per exemple, 
es van realitzar sessions de perruqueria per 
als altres convivents. 

https://www.homelessentrepreneur.org/es/home
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7

En aquest sentit, van engegar una recerca 
exhaustiva i es van posar en contacte amb 
nombroses entitats i institucions públiques. 
Després d’un procés de quasi dos mesos, final-
ment van poder conèixer i arribar a un acord 
amb la Fundació BarcelonActua per a desenvo-
lupar el seu projecte d’acollida, formació i inte-
gració social de joves refugiats. BarcelonActua 
a més de tractar-se d’una organització que 
treballa amb col·lectius en situació de vulnera-
bilitat, és una entitat situada al mateix barri de 
Gràcia, el que els permetia seguir amb l’esperit 
de comunitat i xarxa veïnal.

Es va posar en marxa, així, una prova pilot en 
la que s’oferia a joves refugiats, no només un 
projecte d’acompanyament, formació i inclu-
sió social, sinó també unes condicions d’ha-
bitatge dignes, encara que fos de manera 
temporal. La majoria d’aquests joves (sol·li-
citants d’asil, immigrants humanitaris i joves 
extutelats) havien arribat sols a Catalunya 

El principal motiu per la creació del programa 
era aconseguir ajudar a aquestes persones 
a trobar una feina per poder reinsertar-se 
al món laboral i a la societat, amb l’objectiu 
final de sortir de la situació de vulnerabilitat 
en la qual es trobaven. 

A més, amb l’ajut del personal de Sweet 
Accomodations, així com de persones volun-
tàries i d’altres empreses, els hostes van 
rebre donacions de roba, menjar i productes 
d’higiene personal, entre d’altres. Durant 
aquest temps, també se’ls van fer sessions 
d’entrenament, ioga, meditació i teràpia psi-
cològica, de manera que se sentissin recol-
zats i acompanyats en tot moment.

El JAM Hostel

El JAM Hostel, un alberg familiar situat al 
barri de Gràcia, van tenir clar que, amb l’es-
clat de la pandèmia i la impossibilitat de 
poder exercir l’activitat hotelera, no volien 
deixar buit un espai de 400 m2, coneixent 
l’existència de col·lectius vulnerables que 
podrien tenir necessitat de fer-ne ús. El que 
pretenien era trobar una activitat que els per-
metés mantenir viu el seu projecte, no només 
econòmicament sinó sobretot conservant la 
perspectiva social amb la que van néixer. 

https://www.barcelonactua.org/
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Objectiu 2. Espai públic i mobilitat: 
del carrer per circular al carrer per viure-hi.

Indicadors associats

Un total de 20 persones 
sense llar van rebre 
allotjament gratuït 
durant 7 mesos.

i al complir els 18 anys i abandonar el centre 
juvenil s’havien quedat amb unes perspectives 
de futur molt incertes, molts inclús sense llar. 
El programa de BarcelonActua té com a finali-
tat vetllar per la integritat física, psicològica i 
emocional dels joves proporcionant-los activi-
tats per a la socialització, l’aprenentatge d’idi-
omes, la introducció a un programa formatiu o 
d’inserció laboral, etc., aconseguint un verita-
ble impacte transformador a les seves vides.

Així doncs, des de juliol del 2020 i mentre el 
turisme seguia paralitzat, el JAM Hostel va 
ser la llar de més de 30 joves migrants de 
diferents orígens. Una iniciativa que va comp-
tar amb la Fundació BarcelonActua que és qui 
va gestionar i acompanyar els nois les 24 h del 
dia, amb el suport econòmic de l’Alcántara 
Family Foundation, organització que recolza i 
finança altres projectes socials a la ciutat i, 
per suposat, també amb el suport logístic o 
de qualsevol altre tipus del JAM Hostel.

Passi el que passi, el JAM Hostel seguirà con-
tribuint de diferents maneres a la comunitat, 
sempre des d’una ètica social i sostenible, ja 
que això forma part del seu ADN des del nai-
xement. També esperen seguir col·laborant 
amb la Fundació BarcelonActua en els seus 
diferents projectes i trobant la millor fórmula 
que garanteixi sempre els seus valors.

De moment, però, el que havia de ser una llar 
temporal per a sis mesos encara dura i el pro-
jecte d’acollida a l’alberg ja porta quasi un 
any de vida i està prevista la seva continuïtat 
fins a finals de l’any 2021.

Per saber-ne més: 

Durada 
Sweet Accomodations: Des de març del 2020 
fins a setembre de 2020.

JAM Hostel: Des de juliol 2020 amb previsió 
de continuïtat fins a finals de 2021.

Valors que cal destacar: Solidària, resilient, 
reproduïble, innovadora, social.

Ens impulsor:  
Sweet Accomodations 
JAM Hostel

Contacte  
Sweet Accomodations 
Carrer Bruc, 123. Barcelona  
manager@sweetbcnapartments.com 
www.Sweetbcnapartments.com 

JAM Hostel 
Carrer Montmany, 38. Barcelona 
ldemajo@jamhostelbarcelona.com 
www.jamhostelbarcelona.com

Vídeo 
www.youtube.com/watch?v=a8zIeo-
MaFbE&list=PL-_DKISeIjZlUIurrnQPX-
xEXL-EdLeLUj&index=8

7Sweet Accomodations

JAM Hostel

Més de 40 joves 
refugiats allotjats.

Més de 365 nits en 
habitatge digne.

https://alcantarafoundation.com/
https://alcantarafoundation.com/


Objectiu 8:
Progrés i  

desenvolu-
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de la preocupació per la sostenibilitat 
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8

Proporció de persones ocupades en serveis intensius en coneixement 
de tecnologia capdavantera

Expressa la proporció de persones ocupades (assalariades i autònomes) en activitats de serveis de conei-
xement en tecnologia capdavantera al final del quart trimestre de cada any.
Inclou les activitats CNAE09 següents: cinema, vídeo i música (59), ràdio i televisió (60), telecomunicacions 
(61), serveis de tecnologies de la informació (62), serveis d’informació (63) i recerca i desenvolupament (72).

Fórmula: 
Nombre de persones afiliades a la Seguretat Social en el sector dels serveis 
de tecnologia capdavantera / nombre total de persones afiliades.

Unitat:
%

Periodicitat: 
Anual 

Font: 
Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local 
de l’Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament d’Estadística.

Valors de referència:
Valor Unió Europea:
Eurostat / EU-Labour Force Survey.

Rellevància internacional:
Indicador EUROSTAT en l’àmbit de les estadístiques d’estructura dels negocis.
Font: EU Labour Force Survey (LFS).

Indicador 8.1. 
Innovació

Resultat: 

7,2% de persones ocupades en 
serveis intensius en coneixement 
de tecnologia capdavantera

Variació 
interanual:
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Resultat

El nombre de persones afiliades a la Segure-
tat Social (assalariades i autònomes) ocupades 
en activitats en l’àmbit dels serveis de tecnologia 
capdavantera (STC) és de 78 .989 el tercer trimes-
tre del 2020, la qual cosa representa el 7,2% del 
conjunt de la ciutat . Entre aquestes persones, 
72 .589 són assalariades i 6 .400 són treballadores 
autònomes . 

L’activitat que més llocs de treball concentra 
és la dels serveis de tecnologia de la informa-
ció (amb un 62,8% dels llocs de treball dels STC), 
seguida dels serveis de recerca i desenvolu-
pament (15%) i les telecomunicacions (7,8%) 
(figura 1) . 

6,1% 1,3%

62,8% 
15,0%

7,8%

7,0%
Recerca i
desenvolupament

Telecomunicacions

Serveis d'informació

Cinema i vídeo

Ràdio i televisió

Serveis de tecnologia
de la informació

Figura 1. Distribució de les persones afiliades* a la Seguretat 
Social en les activitats de STC, 2020.

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de 
Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament 
de Barcelona a partir de dades del Departament d’Estadística i 
Difusió de Dades municipal.

*Règim general i d’autònoms
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Variació interanual

El nombre de persones afiliades a la Segu-
retat Social ocupades en sectors de serveis de 
tecnologia capdavantera ha augmentat lleuge-
rament (+2,5%), i ha passat de 78 .493 a 78 .989 
persones, una dinàmica positiva especialment 
remarcable en un context de pandèmia en què 
l’ocupació total a la ciutat es redueix en un 
-3,1% (figura 2) . 

Per subsectors, augmenten molt nota-
blement els llocs de treball de cinema i vídeo 
(+8,4%), ràdio i televisió (+7,0%) i recerca i 
desenvolupament (+6,7%), mentre que creix 
amb més moderació l’ocupació del sector de 
serveis de tecnologies de la informació (+2,1%) . 
D’altra banda, es redueixen notablement els 
llocs de treball pel que fa a les telecomuni-
cacions (-4,5%) i més suaument als serveis 
d’informació (-0,8%) .

-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%
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3,00%

Persones ocupades 
en serveis de tecnologia 

capdavantera

Persones ocupades 
conjunt de Barcelona

2,5%

-3,1%

Figura 2. Variació interanual del nombre de persones afilia-
des* a la Seguretat Social en STC i al conjunt de l’economia a 
Barcelona. 2018-2019.

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de 
Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament 
de Barcelona a partir de dades del Departament d’Estadística.

*Persones afiliades al règim general i al d’autònoms de la 
Seguretat Social.
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Tendència 

En els darrers 12 anys, els serveis de tecnolo-
gia capdavantera (STC) han creat més de 30 .000 
llocs de treball nets a Barcelona i mostren un 
comportament més dinàmic que el conjunt de 

Figura 3. Tendència de la proporció de persones afiliades a la Seguretat Social en sectors 
de serveis de tecnologia capdavantera, 2008-2020.

Proporció UE-28: 3,2% (2018)

Proporció persones afiliades SS
ocupades en Sserveis intensius
en coneixement i TP

Nombre persones afiliades SS
ocupades en servesi intensius
en coneixement i TP

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4,28% 4,51% 4,71% 4,77% 4,76% 4,85% 5,20% 5,63%

45.458 46.059 47.836 47.312 46.108 47.085 51.694 57.881
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l’economia de la ciutat, de manera que el seu 
pes en l’ocupació total a Barcelona augmenta 
en prop de tres punts en el període 2008-2020 
fins a assolir el 7,2% .

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament  
Local de l’Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament.
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8

Reptes i oportunitats

Barcelona ha esdevingut un referent en el con-
text europeu com a pol d’innovació tecnològi-
ca i captació de talent en emprenedoria digi-
tal . Així, rànquings de prestigi la situen com 
a 4a  ciutat europea en innovació (Innovation 
Cities index  2019), 3a en atracció d’empreses 
emergents (Start-up Heatmap Europe 2020), 
ciutat amb el 5è Start-up Hub més gran d’Eu-
ropa (EU-Startups) i 9a més atractiva del món 
per al talent internacional (Decoding Global Ta-
lent 2020, Boston Consulting Group) .

La capitalitat digital de Barcelona continua sent 
una de les prioritats de la nova agenda econòmi-
ca de Barcelona, anomenada Barcelona Green 
New Deal . Aquesta agenda planteja la millora 
dels serveis públics a partir de la intel·ligència 
artificial o el big data, i alhora que l’ètica pública 
i la protecció dels drets digitals fonamentin la in-
novació tecnològica . 

En aquest marc, per tal de convertir Barcelona 
en la capital digital i tecnològica d’Europa, al-
gunes de les polítiques que es desenvoluparan 
són les següents:

•  La formació de 3.000 professionals digitals 
en 5 anys.

•  Assegurar que Barcelona continuï sent la seu 
del Mobile World Congress, com a mínim, fins 
al 2025.

•  L’impuls de nous espais per a l’emprenedoria al 
Port Olímpic (Economia Blava), Palo Alto (sec-
tors creatius) o l’Estadi Lluís Companys (esport).

•  Posicionar Barcelona com a concentrador de 
formació digital amb l’ampliació de l’IT Aca-
demy, l’Escola 42 de la Fundació Telefónica i el 
foment de vocacions STEAM.

•  Pla de digitalització empresarial.

Per saber-ne més

A Barcelona: Barcelona Green New Deal . Una 
nova agenda econòmica per a Barcelona . 
Ajuntament de Barcelona .

Informe Observatori Barcelona 2020 . Cam-
bra de Comerç de Barcelona .

Innovation Cities index .

Urban Mobility Readiness Index .

https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2020/01/02100607/Nova-agenda-econòmica_Barcelona.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2020/01/02100607/Nova-agenda-econòmica_Barcelona.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2020/01/02100607/Nova-agenda-econo%CC%80mica_Barcelona.pdf
https://www.cambrabcn.org/que-t-oferim/estudis-economics-infraestructures/observatori-de-barcelona
https://www.innovation-cities.com/city-rankings-2021/
http://umi-index.org/
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Objectiu 8. Progrés i desenvolupament: de la preocupació  
per la sostenibilitat a una economia que s’hi fonamenti.

Descripció de la iniciativa

El mes de març del 2020 ens enfrontàvem a 
una crisi desconeguda i incerta, que tindria un 
primer impacte sobre els col·lectius més vul-
nerabilitzats de la societat i, des de l’Economia 
Social i Solidària (ESS) es va activar una inicia-
tiva que comença per aquesta declaració:

#FonsCooperatiuESS

Davant la crisi sanitària, social i econòmica 
produïda arran de la pandèmia de la covid-19, 
l’economia social i solidària catalana no 
s’atura. Compartint angoixes i esperances amb 
el conjunt de la societat, centenars d’iniciatives 
cooperatives, associatives i comunitàries mal-
den per fer front a l’emergència social i sanità-
ria practicant el suport mutu i la solidaritat.

Iniciatives arreu del territori han reorientat la 
seva activitat quotidiana per donar resposta a 
l’emergència social i sanitària: cosint mascare-
tes i bates, fabricant viseres 3D, produint i dis-
tribuint productes agroecològics, tenint cura de 
les persones o desenvolupant tecnologies lliu-
res per teletreballar, des de l’Economia Social i 

Solidària catalana tenim clar que la resposta a 
la crisi és la solidaritat. I el futur, generalitzar 
alternatives econòmiques que posin al centre la 
vida, a partir de la democràcia econòmica, la 
justícia ambiental i la salut col·lectiva.

Per tal de donar suport a aquests esforços 
i tenint en compte també les dificultats que 
pateixen avui els projectes col·lectius, diferents 
organitzacions de l’ESS catalana impulsem 
el FONS COOPERATIU PER L’EMERGÈNCIA 
SOCIAL I SANITÀRIA, amb la voluntat d’obrir una 
primera convocatòria que doni suport econò-
mic a 25 INICIATIVES SOLIDÀRIES que aporten 
solucions directes a l’emergència i requereixen 
recursos per a la seva sostenibilitat.

És en aquest marc que dinou entitats de 
l’economia social i solidària van impulsar el 
Fons Cooperatiu per fer front a les primeres 
necessitats de l’emergència social i sanità-
ria i es va iniciar una campanya de recapta-
ció de fons a través de la Plataforma Goteo i 
gestionada per la Fundació Coop57.

A través del Fons Cooperatiu, es va cons-
truir un fons de contingència per acompa-
nyar i donar suport, en un primer moment, 
a aquells projectes de l’economia social que 
estaven reorientant la seva activitat per 
donar resposta a la crisi sanitària. El fons 
s’adreçava en una primera fase a projectes 
dels àmbits següents:

8

Fons cooperatiu per l’Emergència 
Social i Sanitària
Economia per la vida
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1. Alimentació: agroecologia i emergència ali-
mentària

2. Tèxtil: material sociosanitari

3. Cures: atenció a l’emergència

4. Construcció: reparacions domèstiques 
urgents

5. Tecnologia: impressió digital, desenvolupa-
ment, programació

Els criteris de selecció per a aquesta pri-
mera fase eren els següents:

•  Iniciatives democràtiques i solidàries que 
donen resposta a l’emergència sanitària, 
social i econòmica provocada per la crisi de 
la covid-19.

•  Incideixen en cinc sectors clau per a fer 
front a l’emergència sanitària i al con-
finament domiciliari: tèxtil, tecnologia i 
fabricació 3D, producció i distribució agro-
ecològica, cures, habitatge.

•  Impliquen la comunitat, busquen un 
impacte social i ambiental positiu, estan 
arrelades al territori i treballen en xarxa.

•  S’ubiquen en diferents punts de la geogra-
fia catalana.

• Donen una resposta directa a la crisi.

En una segona fase, els diners es van des-
tinar a ampliar el suport i consolidar noves 
iniciatives de l’Economia Social i Solidària. 
Els criteris de selecció durant aquesta 
segona fase eren:

•  Repartiment territorial.

• Entitat de governança col·lectiva-cooperativa.

•  A més dels sectors estratègics establerts 
a la primera fase (tèxtil, tecnològic i fabri-
cació 3D, producció agroecològica, cures 
i habitatge), hi sumen sectors estratègics 
en la transició ecosocial, com són transició 
energètica, mobilitat sostenible i cultura.

•  Entitat que estigui ampliant el seu capital 
social amb recursos propis i/o aliens, que pot 

8

ser una entitat de nova creació o una entitat 
que s’està transformant en cooperativa.

•  Ajudar en la transformació d’experiències 
comunitàries informals o autònoms a con-
vertir-se en cooperatives.

L’economia social ha demostrat ser un pilar 
essencial per tenir ecosistemes econòmics 
robustos, que siguin capaços de plantejar 
una alternativa al sistema capitalista. Amb 
aquesta iniciativa, no només s’ha volgut origi-
nar un fons de contingència per als projectes 
d’economia social, sinó, sobretot, mostrar 
des de la pràctica que l’ESS és la millor res-
posta a la crisi, que la sortida d’aquesta crisi 
ens marcarà com a societat i que el millor 
camí és fer-ho des dels valors de cooperació, 
solidaritat, des d’una economia per la vida.

L’objectiu del Fons també és visibilitzar les 
iniciatives de base i reforçar-les per a cons-
truir una altra economia, ja que les iniciati-
ves de l’Economia Social i Solidària són font 
d’experimentació del nou model. Actuen en 
la producció, en l’intercanvi, la comercialit-
zació, la gestió, la distribució d’excedent, la 
moneda, el consum, el finançament i l’es-
talvi, així com en les tasques de cura. Creen 
béns i serveis socialment útils i prioritzen la 
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satisfacció de les necessi tats col·lectives 
per sobre del lucre, a partir de pràctiques 
transformadores: governança democràtica, 
empoderament comunitari, polítiques retri-
butives equitatives, arrelament territorial, 
equitat de gènere, diversitat cultural, tran-
sició ecològica, intercooperació. Volen ins-
pirar la transformació del sistema econòmic 
en un altre de sostenible, democràtic, soli-
dari, equitatiu i feminista.

Finalment, el Fons va aconseguir recap-
tar un total de 95.320 euros. D’aquests, 
75.320 euros van estar destinats a 41 inicia-
tives que van fer front a les primeres neces-
sitats de l’emergència social i sanitària i 
20.000 euros a contribuir a la solidesa finan-
cera d’una dotzena de cooperatives. Tot això 
ha estat possible gràcies a les aportacions 
de gairebé 300 persones i 29 entitats i una 
vuitantena de donacions anònimes, conven-
çuts que l’economia ha de ser per la vida.

8

Per saber-ne més: 

Durada: De març a octubre del 2020.

Valors que cal destacar: Solidària, replicable, 
col·laborativa.

Ens impulsor: Fundació Coop57, Fundació 
Goteo, Federació de Cooperatives de Treball 
de Catalunya, Coop 57 cooperativa, Funda-
ció Roca Galès, Xarxa d’Economia Solidària, 
Fiare Banca Ètica, Xarxa d’Ateneus Coopera-
tius (XAC), Opcions de Consum Responsable, 
FETS, Grup Ecos, Teler Cooperatiu de Saba-
dell, XES Garrotxa, Coòpolis, Ateneu Coo-
peratiu de Barcelona, L’Apòstrof, La Pera, 
Ateneu Cooperatiu de les Terres Gironines, 
Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental, Ate-
neu Cooperatiu del Vallès Oriental.

Contacte  
Opcions de Consum Responsable 
C. de Casp, 43. Barcelona 
presidencia@opcions.coop  
www.economiaperlavida.cat

Vídeo: youtu.be/5_GJ8sjALsw

Indicadors associats

19 entitats impulsores de 
l’Economia Social i Solidària.

Recaptació total: 
95.320 euros

Informe final 
d’impacte (enllaç)

Primera fase: 
Recaptació: 75.320 euros 

41 iniciatives beneficiàries:
22 d’abastiment alimentari i habitatge, 
9 de confecció de material de protecció, 
8 de cura de les persones i 2 d’accés a 
la informació

Segona fase: 
Recaptació: 20.000 euros 

12 cooperatives beneficiàries

http://economiaperlavida-xes.pangea.org/wp-content/uploads/2021/03/Informe-final-FonsESS.pdf


Objectiu 9:
Educació 

i acció 
ciutadana

de la conscienciació  
a la corresponsabilització
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Indicador 9.1. 
Nivell d’estudis

Proporció de població segons el nivell d’estudis completats

Expressa la proporció de la població (de 18 anys o més) que ha completat els diferents nivells d’estudis. 
S’inclouen les categories d’estudis següents: 1) universitaris (incloent els post-universitaris), 2) secundaris 
professionals, 3) secundaris generals, 4) obligatoris i 5) obligatoris no acabats. Es considera d’especial in-
terès observar els resultats de l’indicador per al nivell d’estudis de tercer cicle (universitaris o equivalents).

Fórmula: 
Població entrevistada que ha completat un nivell d’estudis determinat / població total

Unitat:
% de població 
entrevistada

Periodicitat: 
Anual 

Font:
Enquesta de serveis municipals. Departament d’Estudis d’Opinió. Gabinet Tècnic de 
Programació. Ajuntament de Barcelona.

Valors de referència:
Valor de la Unió Europea 
Objectiu Europa 2020: 40% de la població d’entre 30 i 34 anys que hagi completat estudis de tercer cicle.

Rellevància internacional:
Indicador Europa 2020. Proporció de població (30-34 anys) que ha completat estudis superiors. 
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO37120:2014: desenvolupament sostenible de  
les comunitats.

Resultat: 

44,5% de la població amb 
estudis universitaris

Variació 
interanual:
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Resultat

La proporció de població que ha completat 
estudis de tercer cicle (equivalents a universi-
taris o superiors) és el 44,5% . Aquest valor és 
lleugerament superior per als homes que per a 
les dones (figura 1) . Les diferències entre dis-
trictes continuen sent importants . La proporció 
de població amb estudis universitaris comple-
tats a Sarrià - Sant Gervasi (63,1%) és quasi tres 
vegades superior a la de Nou Barris (23,10%) 
(figura 2), mentre que la proporció de població 
que no ha acabat els estudis obligatoris a Nou 
Barris (3,91%) és quinze vegades superior que 
la de Sarrià - Sant Gervasi (0,26%) . També hi ha 
una bretxa de gènere . En tots els districtes, la 
proporció de dones amb estudis obligatoris no 
completats és superior a la dels homes, mentre 
que per als estudis universitaris és lleugera-
ment inferior en la majoria (figura 3) .
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Figura 1. Distribució de la població entrevistada segons 
el nivell d’estudis, 2020.

Figura 2. Nivell d’estudis de la població, per districtes, 2020.
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Variació interanual

La proporció de població amb estudis univer-
sitaris completats ha augmentat (+8%) i ha pas-
sat del 41,5% al 44,5% de la població (figura 3) . 
Aquest increment s’ha vist acompanyat d’una 
disminució important de la proporció de població 
que no ha acabat els estudis obligatoris (-23,8%) .

-23,8%

Univer-
sitaris

Secundaris
professionals

Secund.
generals Obligatoris Obligatoris

no finalitzats

-6,1%6,4%8,0% -14,4%

-30%
-25%
-20%
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-5%
0%
5%

10%

Figura 4. Variació interanual del nivell d’estudis de la pobla-
ció, 2019-2020.
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Figura 3. Nivell d’estudis de la població, per districtes i sexe, 2020.
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Tendència 

La proporció de població amb estudis uni-
versitaris manté la tendència d’augment des de 
l’inici de la sèrie temporal i continua sobrepas-
sant el valor de referència de l’estratègia Europa 
2020 fixat en el 40% de la població (figura 4) . A la 
vegada, la proporció de població amb estudis 

Figura 4. Tendència del nivell d’estudis de la població, 2004-2020.
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Valor Europa 2020 (Nivell univ.): 40%
(població entre 16 i 65 anys)

obligatoris no acabats manté la trajectòria de 
disminució, i arriba al valor més baix de tota la 
sèrie (1,83% de la població) . També disminu-
eix lleugerament la de la població amb estudis 
únicament obligatoris, que és la meitat de la 
de l’any 2004 . 

Nota: El marge d’error de l’enquesta de serveis municipals és de ±1,4% per al conjunt de la mostra, per a un nivell de confiança 
del 95,5%.
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Reptes i oportunitats

Les mesures establertes per a la contenció 
de la pandèmia de covid-19 han incidit directa-
ment en el desenvolupament de les activitats 
en l’àmbit educatiu a la ciutat .

Una diversitat d’organismes han concen-
trat esforços per possibilitar durant les fases 
de confinament les condicions perquè famí-
lies i alumnat puguin connectar-se des de casa 
i donar continuïtat a les activitats lectives . 
Un exemple ha estat la posada en funciona-
ment d’un nou servei d’assessorament digital 
per a famílies amb pocs coneixements TIC que 
ha ofert mentories i acompanyament a famí-
lies amb infants i joves en edat escolar i que 
tenen menys coneixements TIC . D’altra banda, 
també s’han adaptat els programes i recursos 
orientats a les diferents etapes educatives a 
les condicions imposades per la pandèmia . Un 
exemple és el programa Tot Dansa (impulsat per 
l’IMEB, l’Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona i el Mercat de les Flors), de foment de 
la dansa contemporània com a eina formativa 
i educativa . L’objectiu de crear una coreogra-
fia per ser estrenada en el Mercat de les Flors 
s’ha adaptat als nous condicionants i ha estat 
substituït per la creació d’un vídeo coral que ha 
requerit adaptar les sessions de preparació al 
format virtual . Altres activitats, això no obstant, 
no s’han pogut dur a terme . Per exemple, el pro-
grama Petits Talents Científics de foment de la 
indagació i la descoberta en l’aprenentatge de 
les ciències de l’alumnat no ha pogut celebrar 
l’acte de cloenda presencial del curs 2019-2020, 
en què estaven previstes la realització de fires 
d’experimentació i trobades d’experiències . Un 
altre efecte ha estat la reducció de les visites 
dels centres educatius a equipaments munici-
pals, com ara el Planetari Municipal . 

En l’àmbit de l’educació obligatòria i posto-
bligatòria també s’han mantingut els esforços 

per mantenir els recursos i programes 
existents . L’Escola Municipal de Segones 
Oportunitats (EM2O), si bé ha hagut d’aturar 
l’activitat presencial, ha mantingut el vincle 
i la formació de l’alumnat, facilitant dispo-
sitius i garantint-ne la connectivitat . Un cop 
passat el confinament, el centre ha tornat 
a oferir les formacions presencialment . Cal 
destacar que en el curs 2020-2021, l’EM2O ha 
tingut 57 alumnes, que han cobert pràctica-
ment el 100% de les places disponibles . 

Si bé la pandèmia ha suposat una aturada 
de molts serveis i programes en l’àmbit edu-
catiu, cal destacar que també ha generat la 
possibilitat d’encetar reflexions i crear nous 
recursos entorn als reptes que ha visibilitzat la 
pandèmia . Un exemple ha estat la proposta de 
treball a l’aula “Barcelona i el turisme: dema-
nem la paraula” impulsada per l’IMEB amb 

https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/escoles-de-segones-oportunitats
https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/escoles-de-segones-oportunitats
https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/barcelona-i-el-turisme-demanem-la-paraula
https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/barcelona-i-el-turisme-demanem-la-paraula
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Per saber-ne més

A Barcelona: Pla d’estiu extraordinari: T’es-
tiumoltíssim . Ajuntament de Barcelona . 2020

Projecte educatiu de ciutat, Barcelona . Pla 
d’acció 2016-2019 . Ajuntament de Barcelona .

Mesura de govern “Impuls al Projecte educa-
tiu de ciutat per fer de Barcelona una capital 
de la innovació pedagògica” . Ajuntament de 
Barcelona . 2016 .

Cap a una política pública de cultura i educació . 
Ajuntament de Barcelona .

A Europa: Educational attainment statistics .
Eurostat, 2020 .

el suport de la Direcció Municipal de Turisme, 
adreçada al cicle superior d’educació primària i 
ESO, per formar l’alumnat sobre la temàtica del 
turisme a la ciutat i dur a terme activitats de 
producció audiovisual per reflexionar sobre els 
impactes i les oportunitats que genera .

D’altra banda, per tal de pal·liar els efec-
tes de la pandèmia en el benestar emocional 
i relacional dels infants i joves, l’Ajuntament 
ha aprovat la mesura de govern Pla extraordi-
nari d’activitats d’estiu 2020, que ha fomentat 
l’ampliació d’activitats d’estiu per prevenir el 
sentiment de soledat dels infants, adolescents i 
joves, i possibilitar la conciliació de les famílies . 
La mesura ha valorat el lleure educatiu com a 
experiència vital enriquidora i ha proporcionat 
al personal implicat recursos per potenciar-lo, 
com ara la Guia de suport i orientacions peda-
gògiques: Pla d’estiu extraordinari .

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2020/05/MdG_Pla-Estiu-Extraordinari_def4.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2020/05/MdG_Pla-Estiu-Extraordinari_def4.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/pec/
https://ajuntament.barcelona.cat/pec/
http://Mesura de govern "Impuls al Projecte educatiu de ciutat per fer de Barcelona una capital de la innovació pedagògica".
http://Mesura de govern "Impuls al Projecte educatiu de ciutat per fer de Barcelona una capital de la innovació pedagògica".
http://Mesura de govern "Impuls al Projecte educatiu de ciutat per fer de Barcelona una capital de la innovació pedagògica".
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/sites/default/files/mg_culturaeducacio_plaaccio_af.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Educational_attainment_statistics
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2020/05/MdG_Pla-Estiu-Extraordinari_def4.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2020/05/MdG_Pla-Estiu-Extraordinari_def4.pdf
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Indicador 9.2. 
Escoles que participen 
en projectes d’educació 
ambiental

Nombre d’escoles que participen en projectes d’educació ambiental

Expressa el nombre de centres educatius de Barcelona que desenvolupen projectes d’educació ambiental 
i per a la sostenibilitat –inclou totes les escoles bressol municipals i centres d’educació infantil 0-3 i 3-6, 
primària, secundària obligatòria, secundària postobligatòria, cicles formatius, educació d’adults i educació 
especial–. Amb l’entrada en vigor del conveni entre l’Ajuntament i la Generalitat per a la creació de la Xarxa 
d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), des del curs 2009-2010 tots els centres educatius de 
Barcelona que volen fer un projecte d’educació ambiental s’adhereixen a un únic programa, Escoles + Soste-
nibles, i participen en la XESC.
Per tant, es tenen en compte els projectes que s’emmarquen en el programa Escoles + Sostenibles de Bar-
celona, en què es convida les comunitats educatives dels centres a implicar-se en un moviment ciutadà 
destinat a diagnosticar, aportar solucions i assumir compromisos per fer una ciutat més sostenible, comen-
çant per l’entorn més immediat, és a dir, per l’escola.

Fórmula:
∑ Escoles bressol municipals, centres d’educació infantil 0-3 i 3-6, primària, secundà-
ria obligatòria, secundària postobligatòria, cicles formatius, educació d’adults i educació 
especial que desenvolupen projectes d’educació ambiental i per a la sostenibilitat en el 
marc d’“Escoles+sostenibles”.

Unitat:
Nombre

Periodicitat: 
Anual 

Font: 
Secretaria del programa “Escoles + sostenibles”.
Ecologia urbana. Ajuntament de Barcelona.

Valors de referència:
--

Rellevància internacional:
--

Resultat: 

358 escoles participen  
en projectes d’educació 
ambiental

Variació 
interanual:
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Resultat

El nombre de centres educatius que han 
portat a terme projectes d’educació ambiental 
en el marc del programa Escoles + Sostenibles 
(E+S) ha estat de 358, que representa el 52% 
del total de centres de la ciutat . La major part 
d’aquests centres són de titularitat pública 
(59%, figura 1) . Els districtes d’Horta-Guinardó, 
Sant Andreu i Sarrià - Sant Gervasi presenten la 
proporció més alta de centres que participen en 
el programa (65,3%, 60,6% i 58,2%, respectiva-
ment; figura 2) .

La tipologia dels projectes pot ser la següent:

•  Projectes anuals d’inici o millora: el centre 
explicita la voluntat de generar canvis signifi-
catius cap a la sostenibilitat en una temàtica 
determinada o en diferents àmbits del context 
escolar. Per tant, es proposa fer una diagnosi 
del punt de partida i iniciar un pla d’acció per 
començar a introduir millores.

•  Projectes anuals de continuïtat: el centre se-
gueix duent a terme les mateixes accions i ava-
luant-les en el marc del pla anual.

•  Projectes triennals: el centre fa un pas més 
enllà, elabora un projecte per als tres anys 
vinents. Aquesta modalitat implica elaborar 
una memòria que reculli el que ha passat els 
anys anteriors, que susciti una reflexió global 
que ens ajudi a projectar horitzons per als prò-
xims tres cursos. Per fer-ho, els centres tenen 
el suport de les sessions d’un seminari especí-
fic. Aquest projecte promou una transformació 
sobre l’aprenentatge a l’escola, que ha de que-
dar reflectida en el projecte educatiu i en els 

altres documents de centre. Es proposa vet-
llar per la coherència entre allò que es diu, 
allò que s’escriu i allò que es fa cada dia, amb 
la participació de tota la comunitat educati-
va. Implica incorporar criteris de sostenibili-
tat en tots els àmbits de la seva tasca edu-
cativa per promoure una mirada crítica, un 
aprenentatge contextualitzat, la complexitat 
com a perspectiva, el compromís ciutadà, la 
comunicació i el treball en xarxa.

Dels 358 projectes d’educació ambiental 
impulsats l’any 2020 en el marc del programa 
Escoles + Sostenibles, el 65,6% són anuals 
(235 projectes) i el 34,4% (123 projectes) són 
triennals i, per tant, de consolidació . 

212;
59% 

146;
41%

Centres privats/concertats

Centres públics

Figura 1. Tipologia de centres educatius, curs 2020-2021.



Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2020

179

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Objectiu 9: Educació i acció ciutadana

9

Variació interanual

El nombre de centres participants en pro-
jectes d’educació ambiental en el marc del 
programa Escoles + Sostenibles s’ha mantin-
gut estable (+0%) . Mentre que els projectes 
triennals han augmentat lleugerament (+3%), 
els anuals han disminuït lleugerament (-2%) 
(figura 3) .

-2%

-1%

0%

2%

1%

3%

4%

Projectes
totals

Projectes
triennals

0% 3% -2%

Projectes
anuals

Figura 3. Variació interanual per tipologia de projecte, curs 
2020-2021.

DISTRICTES
No. de centres 

2020/2021 
amb projecte

% de centres 
participant 
en E+S de 

cada districte

01. Ciutat Vella 22 47,8%

02. L’Eixample 44 44,9%
03. Sants-Montjuïc 28 40,6%

04. Les Corts 13 33,3%

05. Sarrià-Sant Gervasi 46 58,2%
06. Gràcia 29 55,8%
07. Horta-Guinardó 49 65,3%
08. Nou Barris 34 45,9%
09. Sant Andreu 40 60,6%
10. Sant Martí 52 53,6%
Fora de Barcelona 1 --

Figura 2. Distribució dels centres participants per districtes,  
curs 2020-2021.
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Tendència 

Des de l’inici del període analitzat, el nom-
bre de centres participants en el programa E+S 
ha augmentat i s’ha estabilitzat en els últims 
anys, si bé el nombre de centres signants del 
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat aug-
menta paulatinament . El nombre de centres que 
impulsen projectes triennals i els que impulsen 
projectes anuals sembla estabilitzar-se . 

Figura 4. Tendència dels projectes d’educació ambiental, 2000-2021.

00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
Projectes triennals 0 0 0 0 0 0 46 59 83 100 103 115 115 129 152
Projectes anuals 10 73 98 115 150 173 145 142 159 164 180 200 205 203 190
Total de projectes

Signants del
Compromís  Ciutadà
per la Sostenibilitat

10 73 98 115 150 173 191 202 242 264 283 315 320 332 342
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Els compromisos associats als projectes 
triennals (per exemple, de formació, planifi-
cació, seguiment, etcètera), sumat a l’oferta 
cada vegada més àmplia de recursos i pro-
postes educatives adreçats als centres, pot 
estar contribuint a fer que alguns centres 
optin per desenvolupar projectes anuals o 
inclús a mantenir-se com a signataris sense 
impulsar un projecte com a tal .
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Reptes i oportunitats

L’any 2020 ha estat marcat pels reptes plan-
tejats per la pandèmia de la covid-19 . Les con-
dicions sanitàries i la necessitat d’implementar 
protocols preventius han portat a virtualitzar 
totes les activitats previstes pel Programa Es-
coles + Sostenibles: sessions de formació, ac-
tes, reunions d’acompanyament als centres, 
etcètera . En aquest sentit, s’han hagut de cer-
car noves estratègies i dinàmiques d’acompa-
nyament i dinamització tant per al professorat 
com per a l’alumnat . La pressió i els reptes que 
el context de pandèmia han suposat per l’àmbit 
educatiu no han impedit, però, que els centres 
continuïn oferint propostes educatives entorn 
a la sostenibilitat i que el Programa hagi pogut 
acompanyar-los . 

Així doncs, durant el curs 2020-2021 s’han 
celebrat els 20 anys del programa Escoles + Sos-
tenibles . En el marc d’aquest esdeveniment s’ha 
celebrat un acte virtual de benvinguda del curs, 
visibilitzant tant els centres que han format part 
del programa des de l’inici com els centres nous . 
En el marc d’aquesta celebració també s’ha pu-
blicat una cronologia interactiva sobre l’evolució 
del Programa, i s’han llançat tres reptes que els 
centres educatius han anat superant durant el 
curs: “AbraçadesSostenibles”, “TetrisSosteni-
ble” i “SiNoSomNosaltresQui?” amb més d’una 
setantena de centres participants .

D’altra banda, també s’ha publicat la tercera 
edició de la Guia del programa Escoles + Soste-
nibles: passem a l’acció!, dotada de nous con-
tinguts . Es tracta d’una publicació per reforçar 
el marc conceptual i orientar els centres en la 

generació d’una reflexió per definir el propi 
itinerari de sostenibilitat . També s’han dut a 
terme 2 microxarxes noves: Sumem energi-
es i Airegem-nos . Les microxarxes són xarxes 
formades per diversos centres educatius que, 
utilitzant el procés metodològic del programa 
Escoles  +  Sostenibles, desenvolupen con-
juntament projectes centrats en una temàti-
ca concreta .

Aquestes dues microxarxes han ofert 
eines pràctiques als centres per entendre 
l’energia i el model energètic, d’una banda, i 
per aprofundir en el fenomen de la contami-
nació atmosfèrica, de l’altra .

També es destaca que l’estiu del 2020 
s’han executat les obres de les “escoles refu-
gi climàtic” . L’objectiu del programa “Refugis 
climàtics a les escoles” ha estat convertir 
onze escoles vulnerables a la calor en refugis 
climàtics oberts a tota la ciutadania desple-
gant-hi solucions tradicionals contra la calor 
als edificis i transformant els patis (per exem-
ple, introduint-hi vegetació, espais d’ombra i 
punts d’aigua) .

 

Per saber-ne més

A Barcelona: 
Memòria Escoles + Sostenibles . Curs 2019-20 . 
Ajuntament de Barcelona .

Web del programa Escoles + Sostenibles . 
Ajuntament de Barcelona .

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/page/escoles-sostenibles-celebra-20-anys#Timeline
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/page/escoles-sostenibles-celebra-20-anys#Repte_20_anys
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/11442/passemalaccio.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/11442/passemalaccio.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/page/sumem-energies
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/page/sumem-energies
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/page/airegem-nos
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/escoles-refugi-climatic
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/escoles-refugi-climatic
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/page/memories-del-programa
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles
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Objectiu 9. Educació i acció ciutadana: de la conscienciació  
a la corresponsabilització amb coneixement de causa

Descripció de la iniciativa

“Amunt i avall, pageses, cucs i alls”, de Hand 
Made Theatre, és un projecte d’educació agrí-
cola per sensibilitzar l’alumnat de primària so-
bre la importància de la terra com a organisme 
viu imprescindible per a la sostenibilitat i la 
sobirania, així com per a la nostra salut.

L’educació formal i la sensibilització sobre 
la importància de la terra com a organisme 
viu durant la infància són fonamentals per al 
futur i la influència en la presa de decisions 
i per avançar cap a una sobirania alimentà-
ria. Una ciutadania ben informada sobre la 
importància de la preservació dels seus re-
cursos naturals i conscient de la causalitat 
de la mala gestió d’aquests, pot afectar el 
maneig dels sòls en un futur. Per això, aquest 
projecte es planteja començar a treballar des 
d’edats primerenques en la implicació de les 
nostres accions i la corresponsabilitat que 
tenim com a beneficiaris d’aquests recursos. 

Tenint en compte la “desagrarització cul-
tural” dels ciutadans, és molt necessària la 
introducció de l’educació agrícola en l’esco-
larització formal del primer cicle de primària. 
Per educació agrícola s’entén un conjunt de 
coneixements bàsics de cultiu, que permeten 
als nens i nenes entendre la relació entre els 
aliments que necessitem per viure i el món 
pagès que els produeix.

D’aquesta manera, busquen donar a conèixer 
la importància que té el desenvolupament de 
l’agricultura de proximitat per a la sostenibi-

litat global i local, fomentant una cultura de 
consum responsable, sostenible i de proximi-
tat i valorant les iniciatives des de l’àmbit local.

Així mateix, és importantíssim aportar el 
coneixement i la reflexió sobre els costos i 
beneficis de la bona i mala gestió d’aquest 
recurs natural, de manera que l’alumnat 
comprengui el sentit de corresponsabilitat 
per a la millora i preservació del sòl.

Per poder transmetre aquestes idees, com-
plexes i pràctiques al mateix temps, és fo-
namental crear noves instàncies educatives 
que permetin acostar les nenes i nens al món 
de l’agricultura des d’una perspectiva creati-
va i innovadora que utilitzi nous paradigmes 
educatius com, per exemple, la inclusió de 
les arts escèniques per sensibilitzar sobre la 
temàtica, i la tecnologia aplicada a les eines 
digitals de les aules com, en aquest cas, les 
pissarres digitals.

9

Amunt i avall, pageses, cucs i alls
Educació agrícola i sobirania alimentària a l’escola
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Per això el projecte disposa de dues eines 
d’aprenentatge:

1. Contacontes “Amunt i avall: pageses, 
cucs i alls”. En aquesta primera instància, 
la representació del contacontes és una 
proposta de sensibilització i contacte emo-
cional amb la temàtica. Fet en petit format 
mitjançant un kamishibai, un petit escenari 
amb forma de maleta que s’obre i conté 
diferents làmines d’imatges que, juntament 
amb la narració de la persona contacontes, 
permeten explicar i il·lustrar la història. 
Aquest contacontes introdueix l’alumnat en 
la temàtica del sòl com a organisme viu i la 
relació de causa/efecte que tenen les nos-
tres accions sobre aquest recurs de gran 
importància ambiental i bàsic per a la vida. 
Aquest conte va ser creat en conjunt amb 
una especialista en agronomia i edu-
cació ambiental, “Zanahoria Teatrera”, 
“La  Cuentista” (l’àrea d’educació i teatre 
de l’Associació Cultural Hand Made Thea-
tre) i la col·laboració del Parc Agrari del 
Baix Llobregat.

9

2. Recurs digital de continguts agrícoles. 
Una eina pensada per a l’alumnat i el 
professorat, que pot ser utilitzada a les 
pissarres digitals de les seves classes res-
pectives, o bé per ordinador, i els permet 
aprofundir en els continguts introduïts pel 
contacontes i desenvolupar quatre con-
ceptes específics: l’agricultura, la dona 
pagesa, el compostatge i els cucs. Per 
mitjà d’aquesta publicació digital, qualse-
vol persona pot desenvolupar les activitats 
dissenyades per treballar els continguts. 
S’hi pot accedir a través de l’enllaç següent: 
browser.but tonpublish.com/viewer/
lacuentista/2256/sd/educacio-agricola 

Aquesta iniciativa vol donar visibilitat als 
espais naturals de Catalunya que preser-
ven el treball de la terra des d’una perspec-
tiva agrícola, per a això pren com a exemple 
l’existència del Parc Agrari del Baix Llobre-
gat, acostant als beneficiaris el coneixe-
ment d’aquest espai i de la seva missió dins 
dels continguts creats en l’eina digital.

https://lazanahoriateatrera.wordpress.com/
https://lacuentista.net/
https://parcs.diba.cat/es/web/baixllobregat
https://parcs.diba.cat/es/web/baixllobregat
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Bona pràctica
Objectiu 2. Espai públic i mobilitat: 
del carrer per circular al carrer per viure-hi.

Indicadors associats

Participants: 
340 infants de 
6 escoles de 6 barris 
diferents de la ciutat.

Nivells educatius: 
alumnat de P5 
d’educació infantil i 
de 1r i 2n de primària.

Eina digital disponible 
gratuïtament a 
l’enllaç següent:  
browser.buttonpublish.com/ 
viewer/lacuentista/2256/sd/
educacio-agricola

Per saber-ne més: 

Durada  
Des del gener del 2020 fins al març del 2021.

Valors que cal destacar: Pedagògica, innova-
dora, adaptable, creativa, sensibilitzadora.

Ens impulsor 
Hand Made Theatre

Contacte 
Hand Made Theatre 
Carrer de Rosés, 17. Barcelona 
handmadetheatre@gmail.com 
handmadetheatrebcn.com

Vídeo 
youtu.be/iP6YwiBQDek 

Entitats col·laboradores 
Zanahoria Teatrera 
La Cuentista 
Parc Agrari del Baix Llobregat

9

https://browser.buttonpublish.com/viewer/lacuentista/2256/sd/educacio-agricola
https://browser.buttonpublish.com/viewer/lacuentista/2256/sd/educacio-agricola
https://browser.buttonpublish.com/viewer/lacuentista/2256/sd/educacio-agricola
https://lazanahoriateatrera.wordpress.com/
https://lacuentista.net/
https://parcs.diba.cat/es/web/baixllobregat
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Indicador 10.1. 
Canvi climàtic

Volum emès de CO2 equivalent per habitant

Expressa el volum anual d’emissions de CO2 equivalent per habitant. El CO2 equivalent (CO2 eq) inclou els 
sis gasos amb efecte d’hivernacle recollits en el Protocol de Kyoto: diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), 
òxid de nitrògen (N2O), hidrofluorocarburs (HFC), perfluorocarburs (PFC) y hexafluorur de sofre (SF6). Les 
fonts d’emissió considerades són el port, l’aeroport, l’abocador del Garraf, la incineradora de Sant Adrià 
de Besòs, la generació de l’electricitat consumida provinent del mix elèctric català, el consum de gasos 
liquats de petroli, de gas natural i de petroli d’automoció i altres (industrials). 
L’estimació de les emissions associades a l’electricitat consumida (sectors comercial i serveis, habitatge i 
industrial) es porta a terme a través de les dades de facturació, mentre que per als sectors del transport, 
el tractament de residus municipals, el port i l’aeroport s’aplica una metodologia indirecta o específica 
(PECQ, 2011-2020).El sector industrial no inclou totes les emissions de la planta de tractament de fangs 
de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) Metrofang, només inclou les emissions ponderades a 
l’ús que fa de la planta de Barcelona ciutat.

Fórmula*: 
∑ d’emissions de CO2 eq de les fonts considerades / nombre d’habitants

*Nota: En l’estimació de les emissions dels residus, a partir del 2008 s’han utilitzat els factors 
d’emissió vinculats al tipus de residu i no al tipus d’instal·lació final on van.

Unitat:
Tones CO2 eq/habitant

Periodicitat: 
Anual*

Font: 
Observatori de l’Energia de Barcelona, Agència de l’Energia de Barcelona.

Valors de referència:
Objectiu de planificació:
Pla Clima Barcelona 2018-2030. El 15 de gener de 2020 es va ampliar l’objectiu que requeria que 
l’any 2030 s’hagi produït una reducció del 50% de les emissions a Barcelona respecte a l’any 1992,  
i que l’any 2050 s’hagi assolit la neutralitat en carboni.

Rellevància internacional:
Indicadors comuns europeus de sostenibilitat local.
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO 37120:2014:  
desenvolupament sostenible de les comunitats. 
Acord de les Nacions Unides de París, 2015. 
Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia signat el 2017.

*Nota: La complexitat d’obtenció de les dades fa que l’indicador s’estimi amb un decalatge d’un any.

Resultat:

1,65 t de CO2 eq.
Variació 
interanual:
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Resultat

El CO2 eq emès a Barcelona l’any 2020 ha 
estat de 2 .740,8 milers de tones, que represen-
ten 1,65 t de CO2 eq per habitant . Els sectors que 
més CO2 eq han emès han estat el del transport 
(26,2%), el domèstic (23,6%) i el comercial i de 
serveis (19,9%; figura 1) .

0,3%

Domèstic

Comercial i serveis

Industrial

Port i Aeroport

Tractament de residus
municipals

Altres

Transports

19,9%23,6%

9,7%

26,2%

9,7%

10,8%

Figura 1. Distribució de les emissions de CO2 eq 
per sectors (milers de t), 2020.

Variació interanual

Les emissions de CO2 eq han disminuït de 
manera important, tant en termes absoluts 
(-23%) com per habitant (-24%), degut a l’atu-
rada de les activitats per la pandèmia de la 
covid-19 . Les emissions que proporcionalment 
han disminuït més han estat les del port i l’ae-
roport (-44,77%) i les del sector comercial i de 
serveis (-28,34%) . Pel que fa al port, les res-
triccions de mobilitat van afectar el transport 
de mercaderies internacionals i l’entrada de 
creuers i ferris . El pes específic de la catego-
ria “Altres”, que engloba energia per generar 
electricitat i obres públiques, en relació amb 

Nota: “Transports” inclou el transport ferroviari, els vehicles 
que funcionen amb derivats del petroli, amb gas natural vehi-
cular, gas liquat del petroli i els vehicles elèctrics. 

la totalitat d’emissions és molt petita (0,1% 
del total d’emissions) . Això fa que la reducció 
aparentment important en termes relatius 
(-72,4%) respecte a l’any anterior no tingui una 
contribució important en termes absoluts . 

El sectors domèstic, industrial i de tracta-
ment de residus són els que han experimentat 
una reducció més petita (-8,34% i -12,36%) . Pel 
que fa al sector domèstic, el patró de la corba 
de consum diari d’electricitat s’ha vist modificat 
de manera que la corba de consum laborable 
s’ha assimilat molt més a la d’un festiu .

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

Emissions
totals

Total emissions
per hab.

Domèstic Comercial
i serveis

Industrial Transports Tractament
RSU

Port i
Aeroport

Altres

-23,9% -22,9%

-12,4%

-28,3%

-8,34%

-24,3%

17,54%

-40,8%

-72,4%

Figura 2. Variació interanual del percentatge d’emissions per sector, 2019-2020.
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Tendència 

Les emissions de CO2 eq per habitant a Bar-
celona han assolit el valor més baix des de l’inici 
de la sèrie temporal a causa de les circumstàn-
cies conjunturals imposades per la pandèmia 
de covid-19 (figura 3) . Tant la reducció de la 
mobilitat i de les activitats comercials com la 
de l’activitat al port i a l’aeroport han contribuït 

a fer que al 2020 s’hagi assolit l’objectiu anual 
de reducció de les emissions cap a la fita 
establerta pel Pla Clima de reduir les emissi-
ons per sota de 2,37 M tCO2 eq per al 2030 . De 
fet, la reducció observada ha assolit el 42% 
dels compromisos de reducció fixats per a 
l’any 2030 . 

Figura 3. Tendència de les emissions de CO2-e, 1999-2020.

Nota: La baixada de les emissions del port i l’aeroport es deu a un canvi metodològic en l’estimació d’aquest àmbit.
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Domèstic
Comercial i serveis
Industrial
Transports
Tractament de RSU
Port i Aeroport
Altres

1999

3,2

766,2
530,2
523,1

1099,0
1446,4
436,4
10,5

2006

2,9

956,3
806,2
627,7

1211,3
486,5
468,4
21,6

2008*

2,60

905,4
815,7
515,1

1138,2
327,6
479,1
19,8

2010

2,48

925,4
713,4
505,0

1080,5
359,5
410,9
20,4

2012

2,28

791,4
637,5
534,4
976,3
327,6
403,4
19,4

2013

2,21

742,3
595,3
485,5
991,9
344,1
395,2
14,7

2014

2,08

669,6
621,3
285,3
996,4
346,1
402,1

8,2

2015

2,15

701,6
687,0
298,4

1030,8
316,2
411,4

9,7

2017

2,11

696,5
702,9
261,9
935,5
364,2
438,8
13,5

2016

2,18

664,7
683,8
284,5

1071,8
346,8
444,1
10,2 

2018

2,22

760,41
729,14
288,61
962,59
362,59
451,19
10,87

2019

2,17

736,50
759,88
289,30
949,49
360,23
449,60
12,54

2020

1,65

645,50
544,50
265,16
718,85
297,05
266,30

3,46

Valor Objectiu PECQ 2030: 1,41 t CO2eq/h./any
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Reptes i oportunitats

La reducció de les emissions de CO2 que 
s’ha donat l’any 2020 a la ciutat ha possibilitat 
el compliment conjuntural dels objectius de mi-
tigació per a aquest any . La causa principal ha 
estat el context d’aturada d’una part important 
de l’activitat econòmica per la pandèmia de la 
covid-19, que ha comportat una reducció de la 
mobilitat de vehicles i de l’activitat a l’aeroport 
i al port . 

En el cas de l’aeroport, el nombre de vols ha 
disminuït dràsticament des de la declaració de 
l’estat d’alarma, fins a arribar a mínims histò-
rics alguns dies del mesos de març, abril i maig 
que oscil·len entre els 30 i 60 vols diaris . Això ha 
representat una reducció mitjana del -94% en el 
nombre de vols diaris . Pel que fa al port, s’esti-
ma que la quantitat de mercaderies transporta-
des (mesurades en tones) s’ha reduït un -25% al 
mes d’abril, i el nombre de passatge de creuers 
s’ha reduït un -99,9% (en passar de 75 creuers 
a 1 creuer en un any de diferència) (Ajuntament 
de Barcelona i Barcelona Regional, 2020) . 

En l’àmbit domèstic, en canvi, els efectes 
del confinament en l’augment del teletreball 
han fet modificar la corba de consum elèctric, 
que s’ha assimilat a la dels dies festius, cosa 
que ha generat un augment en els pics de con-
sum . El consum de gas ha seguit una trajectòria 
de disminució influïda no només per l’afectació 
del confinament i les restriccions a la mobilitat 
(que ha afectat el consum en l’àmbit industrial), 
sinó també per l’augment de les temperatures 
en entrar la primavera que ha motivat la reduc-
ció del consum de gas de les calefaccions . 

El fet que la reducció no s’hagi donat per 
mesures estructurals fa suposar que amb el 
retorn de l’activitat les emissions de CO2 recu-
peraran els nivells anteriors . De fet, la represa 
de les activitats econòmiques un cop conclo-
ses les mesures de control de la pandèmia ha 

comportat l’augment de les emissions de CO2 
a pràcticament els mateixos nivells que els 
d’abans de la pandèmia . 

Malgrat aquesta recuperació, cal desta-
car que segons l’Enquesta d’hàbits i valors 
mediambientals 2020 (Ajuntament de Barce-
lona, 2021), el 94,6% de les persones entre-
vistades considera que el canvi climàtic és un 
problema molt o força greu . La principal cau-
sa del canvi climàtic s’associa als gasos amb 
efecte d’hivernacle, i les principals mesures 
preses per les persones entrevistades que es 
consideren mitigadores del canvi climàtic són 
les següents: separar els residus (el 62,4% de 
les persones entrevistades), utilitzar modes 
d’ecomobilitat (a peu, en bicicleta o en trans-
port públic) (el 48,5%), comprar de manera 
responsable (el 69,7%) i reduir els consums 
d’aigua i d’energia a les llars (el 79,7%) .
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Per saber-ne més

A Barcelona: Declaració d’Emergència Climàti-
ca de Barcelona 2020 .

Declaració d’emergència climàtica . Informe 
de seguiment de l’emergència climàtica . Juliol 
2020 . Ajuntament de Barcelona .

Programa d’impuls a la generació d’energia so-
lar a Barcelona (2017-2019) . Ajuntament de Bar-
celona .

Pla de millora energètica dels edificis munici-
pals (2010-2020) . Ajuntament de Barcelona .

Pla de millora de la qualitat de l’aire de Barcelo-
na (2015-2018) .

Pla Clima 2018-2030 . Ajuntament de Barcelona .

Mesura de govern “Millora de la qualitat i ex-
plotació de la infraestructura de transport 
públic en superfície” .

Pla director del vehicle elèctric i Mesura de 
govern estratègica del vehicle elèctric (2016) .

Pla d’acció exterior i justícia global 2017-2020 
i Pla director de cooperació per a la justícia 
global de Barcelona (2017-2020) .

Observatori COVID-19 Metabolisme de la ciu-
tat . Ajuntament de Barcelona - Barcelona Re-
gional, 2020 .

Enquesta d’hàbits i valors mediambientals 
2020 . Ajuntament de Barcelona, 2021 .

A Europa: EU energy in figures . Statistical 
Pocketbook 2018 . European Commission .

https://www.barcelona.cat/emergenciaclimatica/ca
https://www.barcelona.cat/emergenciaclimatica/ca
https://www.slideshare.net/Barcelona_cat/mesura-dimpuls-a-la-generaci-denergia-solar-a-barcelona
https://www.slideshare.net/Barcelona_cat/mesura-dimpuls-a-la-generaci-denergia-solar-a-barcelona
https://www.slideshare.net/Barcelona_cat/mesura-dimpuls-a-la-generaci-denergia-solar-a-barcelona
https://www.slideshare.net/Barcelona_cat/mesura-dimpuls-a-la-generaci-denergia-solar-a-barcelona
https://energia.barcelona/ca/pla-de-millora-energetica-als-edificis-municipals
https://energia.barcelona/ca/pla-de-millora-energetica-als-edificis-municipals
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-productiva-i-resilient/pla-de-qualitat-de-l-aire-de-bcn
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-productiva-i-resilient/pla-de-qualitat-de-l-aire-de-bcn
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/pla_clima_cat_maig_ok.pdf
https://es.slideshare.net/Barcelona_cat/mesura-de-govern-millora-de-la-qualitat-i-explotaci-de-la-infraestructura-de-transport-pblic-en-superfcie
https://es.slideshare.net/Barcelona_cat/mesura-de-govern-millora-de-la-qualitat-i-explotaci-de-la-infraestructura-de-transport-pblic-en-superfcie
https://es.slideshare.net/Barcelona_cat/mesura-de-govern-millora-de-la-qualitat-i-explotaci-de-la-infraestructura-de-transport-pblic-en-superfcie
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-productiva-i-resilient/pla-director-del-vehicle-electric
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-productiva-i-resilient/pla-director-del-vehicle-electric
https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/pla_anual_2018_def.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/pla_anual_2018_def.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/pla_anual_2018_def.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/20200729-observatori_covid-19-metabolisme_de_la_ciutat.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/20200729-observatori_covid-19-metabolisme_de_la_ciutat.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/86452
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/86452
https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/energy-statistical-pocketbook
https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/energy-statistical-pocketbook
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Indicador 10.2. 
Autosuficiència energètica

Proporció d’energia consumida generada localment

Expressa el pes de l’energia generada localment (fonts renovables o residuals) en relació amb el consum 
d’energia final. S’inclouen les fonts de generació d’energia següents:
• renovables i locals, com ara la solar tèrmica, solar fotovoltaica i minihidràulica; 
• de fonts locals, com ara la calor residual de les activitats industrials; 
• generades en els processos de tractament dels residus, com ara la incineració dels residus municipals 

(planta de Sant Adrià de Besòs), el biogàs dels abocadors dels ecoparcs i del Garraf, i la valorització de 
la biomassa provinent dels residus de poda i manteniment dels espais verds de Barcelona.

Fórmula: 
Energia generada localment (renovable i residual) / Energia total consumida.

Unitat:
%

Periodicitat: 
Anual

Font: 
 Observatori de l’Energia de Barcelona - Agència d’Energia de Barcelona.

Valors de referència:
Valor de la Unió Europea
Indicador Europa 2020.

Rellevància internacional:
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO37120:2014: desenvolupament sostenible de  
les comunitats.

Resultat: 

2,72% de l’energia consumida
Variació 
interanual:

*Nota: La complexitat d’obtenció de les dades fa que l’indicador s’estimi amb un decalatge d’un any.
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Resultat

L’any 2020 s’han generat 359,54 GWh a partir 
de l’aprofitament d’energies renovables i residu-
als locals . Aquesta quantitat d’energia va supo-
sar el 2,72% del total d’energia consumida a la 
ciutat el mateix any (13 .222,08 GWh) . La principal 
font d’entre les energies renovables i residuals 
és la provinent de la valorització dels residus sò-
lids urbans de la planta de Sant Adrià de Besòs 
(43%) i la solar tèrmica (25%) (figura 1) .

21,5;
6%

6,25;
2%

19,3;
5%

21,8;
6%

Residus municipals (Sant Adrià)

Solar tèrmica

Calor residual

Biogàs (Garraf)

Biogàs (Ecoparcs)

Fotovoltaica

Biomassa (generació electricitat,
inclou Ecoenergies)

Minihidràulica

155,4;
43%

87,7;
25%

47,62;
13%

0; 0%

Figura 1. Fonts d’energia renovable i local (GWh), 2020.

Variació interanual

Tant el consum d’energia elèctrica com 
la producció local han disminuït (-13,70% i 
-12,51%, respectivament) . El fet que el consum 
hagi disminuït de manera més pronunciada 
degut als efectes de l’aturada de les activitats 
per la covid-19 ha motivat que l’índex d’au-
tosuficiència energètica hagi augmentat 
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Figura 2. Variació interanual de l’índex d’autosuficiència energètica, 2019-2020.

lleugerament (+1,38%) . La font d’energia local 
que més ha crescut ha estat la provinent del 
biogàs de l’abocador de residus del Garraf 
(+48,67%) . La fotovoltaica també ha augmen-
tat de manera important (+10,07%) . La central 
minihidràulica de la Trinitat ha seguit sense 
funcionar (figura 2) .
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Figura 3. Tendència de l’energia elèctrica produïda de fonts renovables i residuals, 2011-2020.
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Tendència 

La quantitat d’energia produïda de fonts lo-
cals (renovables i residuals) ha disminuït en re-
lació amb l’any 2011, i també ho ha fet l’energia 
total consumida . La proporció que la primera 
representa en el total de l’energia consumida a 

la ciutat ha augmentat respecte a l’any 2011, 
però s’ha mantingut pràcticament estable 
des de l’any 2017 (figura 3) . Durant el període 
analitzat hi ha hagut un augment progressiu 
de l’energia fotovoltaica produïda .
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Reptes i oportunitats

L’any 2021, per maximitzar la generació 
d’energia solar a escala municipal, s’ha seguit 
promovent l’aprofitament de les cobertes d’edi-
ficis i de l’espai públic com a espais de genera-
ció d’energia renovable . Per acostar l’energia so-
lar a la ciutadania i facilitar l’acció pedagògica, 
s’han continuat fent actuacions en espais pú-
blics com biblioteques, centres cívics o centres 
educatius . Així, Barcelona ja disposa d’energia 
solar a 17 pèrgoles a l’espai públic, 15 mitgeres 
i 102 edificis municipals, que representen una 
potència instal·lada de 3 .753 kWp i una genera-
ció de 4 .358 MWh (equivalent al consum de més 
de 1 .900 llars) . D’altra banda, amb l’objectiu de 
potenciar la generació d’energia pròpia als habi-
tatges, l’Ajuntament de Barcelona ofereix dues 
principals línies d’ajuts: 1) ajuts a la rehabilita-
ció energètica que inclouen la bonificació de fins 
al 50% del cost de les instal·lacions voluntàries 
de plaques fotovoltaiques associades a la reha-
bilitació de l’habitatge, i 2) bonificació del 50% 
de l’IBI durant tres anys per a instal·lacions de 
generació solar (tèrmica i fotovoltaica), i també 
bonificació de l’ICIO del 95% del cost total de la 
llicència d’obres . A través de dotze punts d’as-
sessorament energètic distribuïts per la ciutat i 
la comercialitzadora elèctrica pública Barcelo-
na Energia, l’Ajuntament ofereix informació a la 
ciutadania sobre aquestes línies d’ajuts per po-
tenciar l’autoconsum, la generació de proximitat 
i l’energia de fonts renovables . 

Recordem que el Pla Clima marca com a 
objectiu multiplicar per cinc la generació solar 
a la ciutat l’any 2030 . Mitjançant la Instrucció 

per a la incorporació de l’objectiu de la gene-
ració d’energia renovable en les actuacions 
municipals relacionades amb la redacció de 
projectes d’obres i d’instruments de plane-
jament urbanístic, l’Ajuntament estableix el 
procediment per analitzar en totes les actu-
acions municipals la viabilitat d’incorporar 
generació renovable i local i incorporar-la allà 
on sigui possible per contribuir al repte d’in-
crementar la generació energètica .

A banda d’augmentar la capacitat de ge-
nerar energia local de fonts renovables, l’indi-
cador planteja la necessitat de reduir el con-
sum energètic . Les actuacions de promoció 
de l’estalvi energètic i de millora de l’eficièn-
cia continuen sent estratègiques, així com les 
orientades a sensibilitzar la ciutadania . L’any 
2020, la celebració de la Setmana Europea de 
l’Energia Sostenible ha tingut com a objectiu 
empoderar la ciutadania per conèixer millor 
l’energia, fer-ne un ús conscient, descobrir 
diferents formes d’instal·lació de fonts reno-
vables i aconseguir estalviar al màxim en les 
factures energètiques de final de mes . Altres 
estratègies impulsades han estat la genera-
ció de recursos d’aprenentatge per als cen-
tres educatius . Amb la publicació de la guia 
educativa Sumem energies i la Guia pràctica 
d’estalvi i eficiència energètica en centres 
educatius, s’ha promogut una reflexió so-
bre la generació i l’ús de l’energia a l’alumnat 
d’ESO per donar a conèixer d’on prové, quins 
impactes té i com es poden reduir .

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/energia-i-canvi-climatic/pla-clima
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/117448/1/GM_Instrucció_GeneracióEnergia_Urb.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/117448/1/GM_Instrucció_GeneracióEnergia_Urb.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/117448/1/GM_Instrucció_GeneracióEnergia_Urb.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/117448/1/GM_Instrucció_GeneracióEnergia_Urb.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/117448/1/GM_Instrucció_GeneracióEnergia_Urb.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/117448/1/GM_Instrucció_GeneracióEnergia_Urb.pdf
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Pla d’estalvi i millora energètica als edificis mu-
nicipals (2010-2020) . Ajuntament de Barcelona .

Instrucció per a la incorporació de l’objectiu 
de la generació d’energia renovable en les 
actuacions municipals relacionades amb la 
redacció de projectes d’obres i d’instruments 
de planejament urbanístic . Ajuntament de 
Barcelona .

Mapa de recursos energètics .

Web Energia Barcelona .

A Europa: Energy Statistics . Eurostat 2019 .

Per saber-ne més

A Barcelona: Pla Clima 2018-2030 . Ajuntament 
de Barcelona .

Declaració d’Emergència Climàtica . Ajuntament 
de Barcelona .

Mesura de govern: Transició cap a la sobi-
rania energètica . Ajuntament de Barcelona  
(2016-2019) .

Programa d’impuls a la generació d’energia 
solar a Barcelona (2017-2019) . Ajuntament  
de Barcelona .

http://www.ajsosteniblebcn.cat/pla_estalvi_energia_edificis_municipals_2010_8322.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/pla_estalvi_energia_edificis_municipals_2010_8322.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/117448/1/GM_Instrucci%C3%B3_Generaci%C3%B3Energia_Urb.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/117448/1/GM_Instrucci%C3%B3_Generaci%C3%B3Energia_Urb.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/117448/1/GM_Instrucci%C3%B3_Generaci%C3%B3Energia_Urb.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/117448/1/GM_Instrucci%C3%B3_Generaci%C3%B3Energia_Urb.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/117448/1/GM_Instrucci%C3%B3_Generaci%C3%B3Energia_Urb.pdf
https://energia.barcelona/quanta-energia-pots-generar
https://energia.barcelona/ca
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_statistics_-_an_overview
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/pla_clima_cat_maig_ok.pdf
https://www.barcelona.cat/emergenciaclimatica/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/MesuraGovern_TransicioSobiraniaEnergetica.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/MesuraGovern_TransicioSobiraniaEnergetica.pdf
https://energia.barcelona/ca/programa-dimpuls-la-generacio-denergia-solar
https://energia.barcelona/ca/programa-dimpuls-la-generacio-denergia-solar
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Bona pràctica
Objectiu 10. Resiliència i responsabilitat planetària:  
de la resposta puntual a l’acció global.

Descripció de la iniciativa

El Rusc Que Diu Sí! és una xarxa de consum 
que posa en contacte consumidors consci-
ents amb productors locals fomentant una 
nova forma de distribuir els aliments, més 
justa, humana i col·laborativa. Utilitza el 
potencial de la tecnologia per accelerar l’èxit 
dels circuits curts i aproximar els mons de la 
producció i el consum. 

Cada Rusc disposa de la seva pròpia web 
administrada pel seu Responsable de Rusc 
i cada productor té el seu espai comercial 
exclusiu on gestiona el seu catàleg de pro-
ductes. Finalment, cada consumidor té la 
possibilitat d’inscriure’s en diferents Ruscs 
per comprar els productes que desitgi i com-
partir amb la seva comunitat.

La xarxa de Ruscs va adaptar-se a la situació 
de confinament dels mesos de març, abril i 
juny del 2020 amb una resposta unànime dels 
Responsables de Rusc i productors per seguir 
alimentant als consumidors de Barcelona. Al 
mantenir les distribucions i potenciar l’en-
trega a domicili perquè les persones es que-
dessin a casa, van poder seguir donant suport 
als productors locals, però també a tots els 
consumidors, potenciant el dret fonamental 
a menjar local i de qualitat, sense importar 
les circumstàncies. El Rusc Que Diu Sí! va vet-
llar per ser una font fiable d’aliments, en un 
context de salut pública afeblida.

La primera setmana del confinament, gràcies 
als esforços de totes les persones de la xarxa, 
el 90% dels Ruscs restaven oberts i gairebé 

tots van activar el servei d’entrega a domicili. 
Les comandes d’entrega a domicili van experi-
mentar aquesta setmana un creixement sense 
precedents: un 500%. Un 30% dels Ruscs van 
poder mantenir l’espai de distribució, al trac-
tar-se de botigues d’alimentació, però la resta 
van haver de trobar nous espais i maneres, 
fins i tot hi havia productors que van oferir la 
seva furgoneta per entregar cistelles en una 
cantonada de l’Eixample.

Per tal d’informar als consumidors dels 
Ruscs que estaven oberts, van crear una 
“landing page” específica perquè els consu-
midors poguessin saber quins Ruscs oferien 
servei. També van enviar el llistat de Ruscs a 
la seva base de consumidors interna i van fer 
molta difusió a les xarxes socials.

Des del primer dia que va començar el confi-
nament, els Responsables de Rusc, que són 

10

Els Ruscs com a model de resiliència 
alimentària durant el confinament
Un servei a la comunitat

https://lacolmenaquedicesi.es/ca/p/open
https://lacolmenaquedicesi.es/ca/p/provide
https://lacolmenaquedicesi.es/ca/assemblies
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els emprenedors socials que han creat i ges-
tionen els Ruscs, van mostrar la seva volun-
tat de donar suport a la comunitat:

“Segueixo amb el meu Rusc perquè ara més que 
mai cal ajudar “, declara la Maria, Responsable 
del Rusc del barri de Gràcia.

“Hem passat de 30 comandes a la setmana a 50, 
i el que més ha pujat és l’import de la comanda 
mitjana, que té un valor mitjà de 60€. A aquest 
augment de feina, hem de comptar l’afegit d’ha-
ver de posar el màxim d’atenció a les mesures 
preventives: els consumidors entren un per un, 
distància de seguretat... Per això ens hem anat 
adaptant, com per exemple fer la recollida per 
torns, per evitar les aglomeracions”, explica la 
Cecilia, Responsable de 3 Ruscs a Barcelona.

A més a més, alguns dels Responsables de Rusc 
van perdre la seva feina principal, i la gestió dels 
Ruscs es va convertir en la seva font única d’in-
gressos. Els Responsables de Rusc reben el 10% 
de les vendes dels productors per les seves tas-
ques de gestió i dinamització del Rusc.

10

En aquells moments els Responsables de 
Rusc no comptaven el seu temps ni limitaven 
la seva energia, perquè l’objectiu era perme-
tre l’accés a una alimentació de qualitat. “Ha 
estat una setmana de bojos, i a la vegada amb 
moltes emocions a flor de pell. Sents realment 
que estàs fent un servei a la comunitat, i tot-
hom està molt agraït”, comparteixen la Caro i 
la Laura, Responsables del Rusc de la dreta 
de l’Eixample.

També els productors i elaboradors locals 
van respondre d’una forma molt positiva, “ja 
que ara que no podem subministrar ni a esco-
les ni a restaurants, comptar amb els Ruscs 
és indispensable per seguir el nostre treball i 
arribar als consumidors en aquests moments 
de crisi”, afirma l’Oriol, productor de la xarxa 
de Catalunya.

“Aquí el repte serà poder abastar tota aquesta 
demanda, ja que seguim sent petits pro-
ductors amb una capacitat de producció a 
petita escala”, comenta el Roger, agricultor 
del Maresme.
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Bona pràctica
Objectiu 2. Espai públic i mobilitat: 
del carrer per circular al carrer per viure-hi.

10

Indicadors associats

El 90% de Ruscs van 
romandre oberts durant 
el confinament.

Els productors locals 
de la xarxa van vendre 
3 vegades més i la 
comanda mitjana va 
augmentar un 77%.

45 nous productors 
registrats a Catalunya 
durant tot el 2020.

Creixement entre 
el 300 i el 500% de les 
comandes a domicili. 

Motivacions dels 
consumidors: 
El 80% dels nous 
consumidors assenyalen 
com la seva motivació 
principal donar suport 
als productors locals. 

En segon lloc, amb un 53% 
va ser comprar productes 
saludables (dades de 
l’enquesta del mes de juny de 
2020 als nous consumidors 
que es van registrar durant 
el confinament). 

Les mostres de solidaritat van arribar també 
de les empreses logístiques que van gestionar 
les entregues a domicili, totes elles empreses 
petites, locals i en alguns casos amb especial 
focus en la sostenibilitat. Les entregues en 
bici es feien a través de Mensakas, i més tard 
també van unir-se al projecte Les Mercedes. 
Tot i que el servei es va encarir les setmanes 
següents pel plus de perillositat a què van 
estar sotmesos, la seva primera reacció va 
ser oferir-se i buscar solucions adaptades a 
la situació de cada Rusc. “Els supermercats 
estan trigant com a mínim 1 setmana per entre-
gar a domicili, mentre que als Ruscs fas una 
comanda online i t’ho entreguem la mateixa 
setmana”, explica l’Oriol, repartidor.

Aquesta iniciativa va ser possible gràcies a la 
implicació de tots els Responsables de Rusc 
i productors locals que van continuar donant 
servei durant els moments més durs de la cri-
sis sanitària.

Per saber-ne més: 

Durada: Des de març 2020.

Valors que cal destacar: Col·laborativa, soli-
dària, sensibilitzadora, resilient, pedagògica, 
comunitària. 

Ens impulsor: El Rusc Que Diu Sí!

Contacte 
¡La Colmena Que Dice Sí! / El Rusc Que Diu Sí! 
anna@lcqds.es 
https://lacolmenaquedicesi.cat

Vídeo 
www.youtube.com/watch?v=-
qKM7D-5C6E8&list=PL-_DKISeIjZlUIurrn-
QPXxEXL-EdLeLUj&index=11

Entitats col·laboradores 
Espais del barri que van acollir els Ruscs.

Serveis d’entrega a domicili: Les Mercedes, 
Mensakas i Gastropartners.

https://mensajerialesmercedes.com/
https://www.mensakas.com/es/
https://gastropartners.eu/
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Resultat, tendència i assoliments dels objectius (I)

Objectiu Indicador 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Variació 
interanual

Tendència 
periode

2012-2020

Assoliment 
valor ref. 2020

valor assoliment

1. Biodiversitat 1.1 Superfície verda (m2/h) Superfície verda per habitant 17,2 17,5 17,6 17,6 17,6 17,45 17,52 17,50 17,22 18,5 23,93%

1.2 Biodiversitat de les aus Índex d’evolució poblacional:

Espècies autòctones 0,84 0,80 0,8 0,86 0,80 0,78 0,66 0,72 0,57 nd nd

Espècies assilvestrades 1,02 1,16 1,29 1,22 1,15 1,29 1,31 1,44 1,39 nd nd

2. Espai públic 
i mobilitat

2.1 Ecomobilitat

(Percentatge)
Pes de l’ecomobilitat en els 
desplaçaments realitzats 73,33% 73,53% 73,82% 73,90% 73,90% 74,40% 74,94% Dades no

disponibles
Dades no

disponibles
No 

valorable
No 

valorable 85,1% No 
valorable

2.2 Seguretat viària

(Nombre)
Nombre de víctimes en 
accidents de trànsit 279 281 282 226 220 253 257 224 155 184 85,2%

3. Qualitat 
ambiental i 

salut

3.1 Qualitat de l'aire Concentració de contaminants (µg/m3)

NO2 44 40 39 43 39 42 37,9 35,8 26,7 40 100%

PM10 31 24 25 28 24 25,4 24,1 26,7 22,6 40 100%

PM2,5 18,6 15,3 14,7 17,1 13,8 15,5 15,6 17,7 14 20 100%

3.2 Qualitat acústica

(Percentatge)
Proporció de població exposada a determinats nivells de soroll No 

valorable
No 

valorable

Ldia>65 dB(A) 40,25% -- -- -- -- 22,80% -- -- -- No 
valorable

No 
valorable nd nd

Lnit>55 dB(A) 56,18% -- -- -- -- 32,60% -- -- -- No 
valorable

No 
valorable nd nd

3.3 Qualitat de l'aigua de 
consum humà

(Percentatge)

Proporció de controls i determinacions que compleixen els valors normatius

Qualitat microbiològica 99,8% 99,9% 99,7% 99,9% 100% 99,8% 99,8% 99,9% 99,9% 99% 100%

Qualitat fisico-química 99,9% 100% 100% 100% 100% 100% 99,9% 100% 100% 99,7% 100%

Desinfecció 95,7% 97,6% 97,7% 99,4% 99,4% 99% 99,8% 99,0% 99,2% 95% 100%

Concentració de THM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

>
>

>
>

>
>

>
>

>

=

=

=

=

=
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Objectiu Indicador 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Variació 
interanual

Tendència 
periode

2012-2020

Assoliment 
valor ref. 2020

valor assoliment

4. Ciutat 
eficient, 

productiva i 
d’emissions 

zero

4.1 Renovació del parc 
d'habitatges

(Habitatges/ h.)

Nombre d’habitatges renovats 1,24 0,91 1,1 1,13 1,85 1,76 1,85 2,34 Dades no
disponibles

No 
valorable

No 
valorable nd nd

4.2 Consum d'aigua 

(l/ h. per dia)

 
(Percentatge)

Volum d’aigua consumida per habitant i dia

Volum d’aigua consumida per 
habitant i dia: 

Tots els sectors

 Sector domèstic

Proporció d’aigua consumida 
pels serveis municipals d’origen 
freàtic (Index sostenibilitat)

 

163,2

108,2

19,2%

 

160,9

108,4

20%

 

156,3 

104,4

20,18%

 

159,2 

105,5

20,24%

 

162,5

107,5

17,8%

 

163,5

108,3

18,4%

 

161,2

106,9

16,3%

 

161,5

107,5

18,6%

 

150,1

110,4

17,4%

 

nd

nd

63,5%

 

nd

nd

29%

4.3 Penetració de les TIC 
a les llars

(Percentatge)

Proporció de llars amb 
connexió a internet 79,0% 84,4% 85,7% 90,3% 89,7% 85,4% 93,2% 92,1% 91,9% nd nd

5. Ús racional 
dels recursos

5.1 Consum responsable

(Nº de punts)

Nombre d'iniciatives de consum 
responsable registrades -- 280 436 955 1.181 1.493 1.614 1.631 2.377 nd nd

5.2 Generació de residus 
municipals

(Kg/h. per dia)

Pes de residus municipals 
generats 1,27 1,24 1,26 1,28 1,30 1,31 1,35 1,34 1,19 1,2 58,8%

5.3 Recollida selectiva 
de residus

(Percentatge)

Proporció de residus municipals 
recollits selectivament 40,03% 36,16% 36,12% 36,30% 35,93% 36,39% 37,66% 38,80% 39,41% 60% 62,8%

5.4 Destí dels residus

(Percentatge)

Proporció de residus municipals que van als diferents destins

Dipòsit controlat 5,5% 3,6% 3,2% 2,6% 2,7% 4,3% 5,2% 0,6% 1,5% 0% 89,1%

Valorització energètica incineració 8,2% 5,0% 6,2% 5,5% 3,3% 3,8% 5,2% 1,0% 0,5% nd nd

Valorització energètica biomassa -- -- 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,9% 0,8% 1,1% nd nd

Valorització material 36,7% 36,1% 35,1% 35,5% 35,1% 35,5% 36,7% 39,8% 37,9% 55,0% 72,4%

Tractament mecanico-biològic 49,6% 53,9% 54,5% 55,7% 58,1% 55,8% 52% 59,8% 59,1% nd nd

Resultat, tendència i assoliments dels objectius (II)

>

>
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Objectiu Indicador 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Variació 
interanual

Tendència 
periode

2012-2020

Assoliment 
valor ref. 2020

valor assoliment

6. Bon govern 
i responsabili-

tat social

6.1 Despesa municipal en 
l'àmbit ambiental i social 
(Percentatge)

Proporció de la despesa 
municipal en polítiques de 
medi ambient i socials

75,90% 75,50% 75,30% 75,1% 75,9% 76,1% 76,4% 75,5% 76,4% nd nd

6.2 Endeutament del 
govern municipal 
(Percentatge)

Capacitat de retorn del deute 
expressada com la proporció 
que suposa el deute sobre els 
ingressos corrents

52,1% 46,7% 38,6% 32,8% 32,9% 33,0% 32,5% 29,6% 30,7% 60% 100%

6.3 Organitzacions amb 
certificació ambiental o social 
(Nº de certificacions)

Nombre de certificacions en 
l’àmbit de la sostenibilitat -- 125 144 179 224 235 323 382 359 nd nd

7. Benestar de 
les persones

7.1 Esperança de vida en néixer

(Anys)

Esperança de vida en 
néixer global 83,0 83,8 83,9 83,9 84,3 83,9 84,4 84,9 -- nd nd

Dones 85,7 86,6 86,7 86,6 86,9 86,7 87,0 87,5 -- nd nd

Homes 79,9 80,7 80,5 80,8 81,2 80,7 80,7 81,8 -- nd nd

7.2 Accessibilitat a l’habitatge 
(Percentatge)

Esforç econòmic d’accés a 
l’habitatge (Euros) 28,2% 30,2% 29,4% 26,3% 29,7% 30,9% 30,0% 34,8% 34,0% nd nd

7.3 Nivells d’ocupació

(Percentatge)

Taxa ocupació (Persones) 65,1% 65,4% 67,6% 69,2% 71,4% 72,1% 70,9% 73,1% 69,1% nd nd

Taxa atur 18,8% 17,2% 16,4% 13,3% 11,6% 10,0% 10,3% 8,5% 12,9% nd nd

Taxa atur juvenil 43,5% 43,0% 34,9% 24,9% 19,6% 22,2% 22,7% 23,9% 29,9% nd nd

7.4 Distribució de la renda

(Percentatge)
Proporció de la població segons renda familiar disponible No 

valorable
No 

valorable

Baixa 39,3% 41,8% 42% 39% 35% 30%
Dades no  

disponibles
Dades no  

disponibles
Dades no  

disponibles
No 

valorable
No 

valorable

nd nd

Mitjana 44,1% 44,3% 44% 44% 48% 53% nd nd

Alta 16,6% 13,9% 14% 17% 17% 17% nd nd

7.5 Accés a l’oferta cultural

(Persones)

Nombre de visitants i espectadors nd nd

Visites biblioteques 6.439.112 6.343.803 6.433.294 6.175.624 6.376.796 6.306.868 6.401.065 6.729.140 2.497.768 nd nd

Visitants museus públics 8.293.358 9.980.316 14.641.391 14.116.157 13.252.527 13.436.159 13.277.431 13.485.536 3.325.509 nd nd

Visitants museus privats 11.295.426 10.957.392 11.154.318 11.959.746 12.875.701 14.212.708 13.165.192 13.306.598 2.452.859 nd nd

Espectadors cinemes 6.520.512 5.635.099 5.971.101 6.254.724 6.244.174 6.153.031 5.818.970 6.035.480 1.559.145 nd nd

Espectadors arts escèniques 2.609.020 2.318.628 2.468.878 2.421.229 2.466.355 2.448.261 2.457.697 2.543.028 1.152.081 nd nd

Resultat, tendència i assoliments dels objectius (III)
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Objectiu Indicador 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Variació 
interanual

Tendència 
periode

2012-2020

Assoliment 
valor ref. 2020

valor assoliment

7.5 Accés a l’oferta cultural

(Percentatge)
Despesa de les llars en cultura 5,8% 5,9% 6,80% 6,80% 5,40% 5,20% 5,10% 6% 4,22% nd nd

7.6 Satisfacció ciutadana

(Grau de satisfacció)
Grau de satisfacció ciutadana 
amb el fet de viure a la ciutat 7,5 7,7 7,6 7,8 7,9 7,8 7,8 7,7 7,3 nd nd

8. Progrés i  
desenvolupa-

ment

8.1 Innovació

(Percentatge afiliats a la SS)

Proporció de persones 
ocupades en serveis intensius 
en coneixement de tecnologia 
capdavantera

4,9% 5,0% 5,4% 5,8% 6,1% 6,2% 6,5% 6,9% 7,2% nd nd

9. Educació 
i acció 

ciutadana

9.1 Nivells d’estudis

(% persones)

Proporció de població 
amb estudis universitaris 
completats

34,0% 34,8% 33,1% 36,9% 37,8% 38,7% 40,5% 41,5% 44,5% nd nd

9.2 Escoles que participen en 
projectes d’educació ambiental

(Nombre)

Nombre d’escoles que 
participen en projectes 
d’educació ambiental

320 332 342 351 361 352 352 358 358 nd nd

10. Resiliència 
i responsabili-
tat planetària

10.1 Canvi climàtic

(Tones de CO2 eq/ habitant)

Volum emès de CO2 equivalent 
per habitant 2,28 2,21 2,08 2,15 2,15 2,11 2,22 2,17 1,65 1,41 24,3%

10.2. Autosuficiència 
energètica (Percentatge)

Proporció d’energia consumida 
generada localment 2,08% 2,16% 2,29% 2,58% 2,65% 2,68% 2,55% 2,68% 2,72% 100% 0,02%

Resultat, tendència i assoliments dels objectius (IV)

>
>

>
>

>

Nota: A la columna “Assoliment del valor de referència 2018”, nd indica que l’indicador no disposa d’un objectiu normatiu o de planificació. 

>
>
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Valoració del grau d’assoliment dels valors de referència

Metodologia

Els indicadors que compten amb objectius es-
tablerts en instruments de planificació o nor-
matius són els que es mostren en la següent 
taula (17 indicadors). L’horitzó de temps per 
assolir aquests objectius pot variar. Per alguns 
indicadors es plantegen horitzons de curt plaç 
(p.e, a l’any 2018), per d’altres de mig o llarg (p.e, 
a l’any 2025). En la columna “Objectiu” s’espe-
cifica quins són els objectius de planificació o 
normatius existents per cadascun d’ells.

En la valoració s’han comptabilitzat els indica-
dors amb els següents graus d’assoliment dels 
objectius:

1) 100% o més. Aquests es consideren indica-
dors que ja han assolit l’objectiu.

2) Inferior al 100%. Aquests indicadors es con-
sidera que estan en progrés d’assolir els objec-
tius en l’horitzó temporal establert. 

Per a possibilitar la comparabilitat del grau d’as-
soliment dels objectius entre els diferents indi-
cadors, s’han transformat els diferents rangs de 
valoració en una mateixa escala que va del 0 al 1 
aplicant una fórmula de normalització min-max, 
en funció de si l’objectiu del indicador és de mi-
nimització o de maximització. En el primer cas, 

en el que el valor objectiu ha estat un mínim, la 
fórmula aplicada ha estat: Grau d’assoliment= 
[Vmàxim-Vt]/[Vmàxim-Vmínim], on Vt és el valor per a 
l’any de valoració. En el segon cas, en el que 
el valor objectiu és un màxim, la fórmula de 
normalització aplicada ha estat: Grau d’assoli-
ment= [Vt-Vmínim]/[Vmàxim-Vmínim], on Vt és el valor 
per a l’any de valoració. 

En la columna de “Grau d’assoliment” de la 
taula, es valora amb 100% tots aquells indica-
dors pels quals el grau d’assoliment obtingut 
ha estat igual o superior al 100%.
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Taula de valoració del grau d’assoliment dels valors de referència

OBJECTIU INDICADOR OBJECTIU VALOR 2020 GRAU D’ASSOLIMENT VALOR MÍNIM VALOR MÀXIM

1. Biodiversitat 1.1 Superfície verda Superfície verda per habitant 18,5 17,50 23,9% 17,2 18,5

2. Espai públic 
i mobilitat

2.1 Ecomobilitat Pes de l’ecomobilitat en els 
desplaçaments realitzats 85,1% -- No valorable 0 85,1%

2.2 Seguretat viària Nombre de víctimes en accidents de trànsit 184 155 100% 184 454

3. Qualitat 
ambiental i salut

3.1 Qualitat de l’aire

Concentració mitjana de NO2 40 35,8 100% 40 58

Concentració mitjana de PM10 40 26,7 100% 40 37

Concentració mitjana de PM2,5 20 17,7 100% 26 19,6

3.3 Qualitat de l’aigua 
de consum humà

Grau de compliment de la 
qualitat microbiológica 99% 99,9% 100% 0 100%

Grau de compliment de la 
qualitat físico-química 99,7% 100% 100% 0 100%

Grau de compliment de la desinfecció 95% 99% 100% 0 100%

Grau de compliment de la concentració THM 100% 100% 100% 0 100%

4. Ciutat eficient,  
productiva i 

d'emissions zero
4.2 Consum d’aigua

Proporció d’aigua consumida pels 
serveis municipals d’origen freàtic 
(Índex sostenibilitat)

65,0% 18,6% 28,6% 0 63,5%

5. Ús racional
dels recursos

5.2 Generació de 
residus municipal Residus municipals generats 1,2 1,34 58,8% 1,2 1,54

5.3 Recollida 
selectiva de residus

Proporció de residus municipals recollits 
selectivament 60% 38,8% 64,7% 0 60%

5.4 Destí dels residus  
municipals

Proporció RM valorats materialment 55% 39,8% 72,4% 0 55%

Proporció RM amb destí a dipòsit controlat 0,0% 0,6% 89,1% 0 6%
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Taula de valoració del grau d’assoliment dels valors de referència

OBJECTIU INDICADOR OBJECTIU VALOR 2019 GRAU D’ASSOLIMENT VALOR MÍNIM VALOR MÀXIM

6. Bon govern i  
responsabilitat social

6.2 Endeutament del  
Govern municipal

Proporció que suposa el deute sobre els 
ingressos corrents 60% 29,6% 100% 60% 62,6%

7. Benestar de 
les persones

7.2 Accessibilitat a 
l’habitatge Esforç econòmic d’accés a l’habitatge 40% 34% 92% 40% 80%

10. Resiliència i  
responsabilitat  

planetària
10.1 Canvi climàtic Volum emès de CO2 eq per habitant 1,41 1,65 78% 1,41 2,48

10.2 Autosuficiència 
energètica

Proporció d'energia consumida  
generada localment 100% 2,72% 0,03% 0 100%
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Agraïments

Referents pels indicadors
Sra . Helena Barracó, Oficina de canvi climàtic i soste-
nibilitat, Ajuntament de Barcelona .

Sra . Elena Forcada, Oficina de canvi climàtic i sosteni-
bilitat, Ajuntament de Barcelona .

Sra . María Jesús Calvo, Departament d´Estadística i 
Difusió de Dades, OMD, Ajuntament de Barcelona .

Sra . Maria José Chesa, Direcció de Planificació i Inno-
vació, BCASA .

Sr . Daniel Christensen, Direcció de Planificació i Inno-
vació, BCASA .

Sr . Roberto Chico, Direcció de Serveis de Neteja i Gestió 
de Residus, Ajuntament de Barcelona .

Sr . Sergi Delgado, Agència d’Energia de Barcelona .

Sr . Xavier Ferrer, Universitat de Barcelona .

Sra . Alba Galofré, Secretaria Escoles + Sostenibles, 
Ajuntament de Barcelona .

Sra . Marta Isach, Departament d’Estudis d’Opinió, 
Ajuntament de Barcelona .

Sr . Raul Fontanet, Direcció de Planificació Estratègica 
i Fiscalitat, Ajuntament de Barcelona .

Sra . Anna Isabel Gómez, Direcció de Salut Ambiental, 
Agència de Salut Pública de Barcelona .

Sr . Josep Maria Masip, Direcció General de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic, Generalitat de Catalunya .

Sr . Josep Medrano, Direcció de Planificació Estratègica 
i Fiscalitat, Ajuntament de Barcelona .

Sra . Arantxa Millás, Departament d’Avaluació i Gestió 
Ambiental, Ajuntament de Barcelona .

Sra . Margarita Parés, Programa de Biodiversitat, 
Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat, Ajuntament 
de Barcelona .

Sra . Catherine Pérez, Servei de Sistemes d’Informació 
Sanitària, Agència de Salut Pública de Barcelona .

Sr . Jordi Remírez, Departament d’Avaluació i Ges-
tió Ambiental, Ajuntament de Barcelona .

Sr . Joan Renter, Institut Municipal d’Informàtica, 
Ajuntament de Barcelona .

Sra . Laura Reñaga, Direcció de Serveis de Neteja i 
Gestió de Residus, Ajuntament de Barcelona .

Sr . Marc Rico, Direcció de Serveis de Vigilància 
Ambiental, Agència de Salut Pública de Barcelona .

Sra . Coloma Rull, Direcció d’Espais Verds i Biodi-
versitat, Ajuntament de Barcelona .

Sra . Esther Sánchez, Servei de Sistemes d’In-
formació Sanitària, Agència de Salut Pública 
de Barcelona .

Sr . Joan Tomàs, Departament d’Estratègia de la 
Mobilitat, Ajuntament de Barcelona .

Sra . Àngels Santigosa, Departament d’Estudis, 
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament 
Local, Ajuntament de Barcelona .

Sra . Ana Santos, Departament d’Estudis d’Opinió, 
Ajuntament de Barcelona .

Sra . Marta Sarsanedas, Direcció d’Espais Verds i 
Biodiversitat, Ajuntament de Barcelona .

Sra . Irma Soldevilla, Agència d’Energia de Barce-
lona .

Sra . Montserrat Tort, Institut de Cultura de Barce-
lona (ICUB), Ajuntament de Barcelona .

Sr . Carlos Vázquez, Direcció de Neteja i Gestió de 
Residus, Ajuntament de Barcelona .

Sra . Marta Vilar, Oficina de canvi climàtic i soste-
nibilitat, Ajuntament de Barcelona .

Sra . Laura Zapata, Departament d’Avaluació i 
Gestió Ambiental, Ajuntament de Barcelona .

• A les persones que han facilitat informació 
per elaborar els indicadors i n’han revisat els 
continguts.

• A les persones, empreses i organitzacions 
que han proporcionat informació de les bones 
pràctiques seleccionades.

L’Ajuntament de Barcelona vol donar les gràcies a totes les persones que han fet possible l’elabora-
ció d’aquest informe i molt especialment:
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Agraïments

Referents per les 
bones pràctiques
Sr . Francesc Baró, Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals (ICTA)

Sra . Núria Bernat, Sweet BCN Youth Hostel

Sra . Lucia Demajo, JAM Hostel Barcelona

Sra . Anna Garcia, El Rusc que Diu Sí!

Sra . Rosa Garcia, Rezero

Sra . Rita Gimeno, Ramboll Iberia

Sra . Anna Lafuente, Escola Decroly de Barcelona

Sra . Marta Ortiz, Escola Diputació

Sr . Gonzalo Pino, Sweet BCN Youth Hostel

Sr . Jordi Rojas, Opcions Cooperativa

Sra . Isabel Sánchez, Escola Decroly de Barcelona

Sra . Filka Sekulova, Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals (ICTA)

Sra . Anna Soler, Solidança

Sra . Carmen Maria Toral, Hand Made Theatre

Sra . Mariana Yáñez, Hand Made Theatre

Sra . Nati Yesares Domínguez, Solidança

Secretaria Barcelona + Sostenible: Anna Ferrer, 
Elisabet Ficapal, Gina Güell, Maria Làzaro, Martí Micó, 
Gabriela Pérez, Patrícia Rovira i Fátima Saheb .

Secretaria Comerç + Sostenible: Marta García, 
Anna Masclans i Gloria Molina .

Secretaria Escoles + Sostenibles: Joana Bastardas, 
Maribel Calvó, Laura Fraile, Alba Galofré, Melani 
Márquez, Natxo Mercader, Mireia Pou, Albert Roger, 
Clara Soler i Adriana Toral .
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