
Barcelona, 
ciutat compromesa 

amb el 
medi ambient

Informe ambiental 2013



Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient - Informe ambiental 2013
2

Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient - Informe ambiental 2013
Introducció

El present informe dóna comptes de l’estat del medi 
ambient a Barcelona, tot actualitzant el dossier Barce-
lona, ciutat compromesa amb el medi ambient, publicat 
l’any 2010.

En aquell moment la ciutat va optar al premi Capital Am-
biental Europea, i a tal fi es va recopilar i organitzar tota 
la informació que la Comissió Europea requereix per a 
valorar les candidatures. L’exhaustiu qüestionari del 
concurs sol·licita informació detallada sobre indicadors 
ambientals concrets, mesures realitzades en els darrers 
anys en l’àmbit de temàtiques determinades i objectius 
i projectes de futur, de manera que l’informe produït 
configura una visió molt complerta del comportament 
ambiental d’una ciutat. Per una banda el dossier fa la 
funció de catàleg, explicant com funciona la ciutat en 
els diferents aspectes, i al mateix temps constitueix una 
memòria d’activitats i un informe de resultats. A més, el 
document permet comparar-se amb desenes de ciutats 
que rendeixen comptes sobre els mateixos temes i amb 
els mateixos criteris i paràmetres. 

Ateses aquestes característiques, l’informe té molt va-
lor en ell mateix, més enllà de la candidatura, i al llarg 
d’aquests anys ha estat de gran utilitat com a font 
d’informació de base, per explicar les polítiques de la 
ciutat, i fins i tot per acreditar el comportament ambien-
tal de l’Ajuntament davant d’altres instàncies. Per tot 
plegat ha semblat convenient actualitzar el dossier ela-
borat fa ja 5 anys i fer que esdevingui un informe quin-
quennal sobre l’estat del medi ambient a Barcelona.

Presentem aquest informe amb la voluntat de facilitar 
l’accés a la informació, amb la il·lusió de compartir avenços, 
amb el compromís d’apuntar reptes emergents, i amb 
l’esperança d’impulsar el progrés cap a una ciutat millor.

 

Joan Puigdollers i Fargas 
Regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans – Hàbitat Urbà 

Ajuntament de Barcelona

Presentació
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Tipologies de mesures

El present document s’ocupa de l’estat del medi ambient 
a Barcelona, a través de 12 capítols temàtics.

Cada un dels capítols defineix la visió de futur per a la 
ciutat en la temàtica concreta, forneix indicadors i infor-
mació relativa a la situació actual, esmenta les mesures 
dutes a terme en els darrers cinc anys que han fet pos-
sible arribar a on som ara, i relaciona les mesures ja pla-
nificades o previstes a realitzar en un futur proper que 
permetran acostar-nos a la visió de futur desitjada.

L’objectiu de l’informe no és fer una recopilació ex-
haustiva de les activitats realitzades, sinó destacar les 
més rellevants, ja sigui perquè han provocat avenços 
en matèria ambiental, perquè permeten entendre com 
ha evolucionat la ciutat, o perquè han produït un gran 

impacte a la ciutadania i les bones pràctiques. Hi tro-
barem, doncs, mesures innovadores, singulars i emble-
màtiques, que poden servir d’inspiració també a d’altres 
ciutats . Segons la tipologia de la mesura, a l’informe les 
trobarem representades de diferent manera.

La informació correspon principalment a l’activitat de 
l’Ajuntament de Barcelona, però atès que molts dels 
aspectes ambientals excedeixen les competències mu-
nicipals, algunes de les dades que es proporcionen fan 
referència a altres administracions supralocals i també a 
la implicació ciutadana.

En la mesura del possible, el contingut segueix les in-
dicacions establertes pels organitzadors de la Capital 
Ambiental Europea, però també s’informa sobre altres 

  
Planificació i gestió

 Cooperació, treball internacional,  
intercanvi d’experiències

  
Eines i accions en general

 Millora del coneixement, informació, 
sensibilització i participació

Introducció

aspectes que es consideren prioritaris per a la ciutat, 
com la visió de futur, el treball realitzat en un marc de 
coresponsabilitat amb ciutadans, entitats i empreses, o 
l’enfocament Smart City. 

Respecte l’informe anterior, s’ha intentat introduir al-
gunes millores incorporant infografies de resum a ca-
dascun dels capítols per facilitar la lectura a aquelles 
persones que només hi volen donar un cop d’ull rà-
pid o adjuntant al llarg del document links a les fonts 
d’informació més rellevant per aquelles persones que 
volen aprofundir més. Es manté, igual que en l’edició an-
terior, un format d’informe de resum executiu.
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02º 07’ 31’’ E   
longitud Greenwich 

41º 25’ 10’’ N  latitud 

412 m altitud

15,8 ºC mitjana anual

35,1 ºC màxima extrema

-1,6 ºC mínima extrema

2.776,4 hores  
 de sol anuals

1.611.822 habitants 

4.788.422 habitants a la regió 
metropolitana

82,6 % població espanyola

17,4 % població estrangera

83 anys
d’esperança de vida (2012)

8,2 taxa de natalitat

9,2 taxa de mortalitat

7.571.766 turistes

16.485.074  
pernoctacions de turistes

69 % humitat relativa

580,0 mm totals

40,2 mm  
precipitació màxima

112 dies de precipitacions

9 dies de tempesta

967,0 hPa mitjana

987,2 hPa màxima

932,6 hPa mínima

10.216 ha  
 superfície del municipi 

 158 hab./ha  
densitat

29,10 km2   
superfície verda

 
4.395 m de platges

Territori

Clima

Població

Baròmetre 2013
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Indicadors 
socials

Indicadors 
econòmics

Indicadors 
ambientals

18.700 €/any  
renda familiar disponible 
per càpita

38,5 milers €  
PIB pm per habitant  
Base 2000

18,1 m2/hab.   
de superfície verda  

 2003 - 17,39 m2/hab.

40 micrograms/m3 
nivell mitjà anual de NO2

 2003 - 55 micrograms/m3 

7,7 milions  
de desplaçaments diaris

730.285 tones   
de residus sòlids urbans

 2003 - 860.338 tones

24 micrograms/m3  
nivell mitjà anual de 
partícules (PM10)

 2008 - 36 micrograms/m3

36,2 %   
de recollida selectiva

 2003 - 23,95 %

16.782 GWh   
consum d’energia total (2012)

 1999 - 15.664,78 GWh 

108,4 l/hab. i dia 
consum domèstic d’aigua

 1999 - 137,5 l/hab. i dia 

78,1 %  
llars amb accés 
a internet

65,4 %  
taxa 
d’ocupació

18,3 %  
taxa de risc a la 
pobresa (2011)

17,2 %  
taxa d’atur

89,40 %  
taxa de l’ESO 
(2012-2013)

78,0 %  
taxa  
d’activitat 
(4t trimestre)

Transport públic

Amb bicicleta

A peu

Transport privat

interns de connexió

NO2 PM10
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Energia i 
mitigació 
del canvi 
climàtic 

Visió de futur

Esdevenir  
una ciutat 
autosufi-

cient i 
d’emissions 

zero

Consum 
d’energia 
final (2012)

16.782
 GWh

Emissions 
de CO2 (2012)

Compromís per la lluita 
contra el canvi climàtic 
‘Signatura del pacte 
d’alcaldes/esses’

Innovació 
‘Electrificació de flotes’ 
’Enllumenat 
intel·ligent’

Autogeneració 
‘Solar en edificis 
nous i rehabilitats’ 
‘Energies renovables 
als edificis 
municipals’

Eficiència ‘Xarxes de 
climatització que 
aprofiten calor i fred 
residuals’

Autosuficiència i 
reducció d’emissions 
‘Pla d’autosuficiència 
energètica’

Situació 
actual

Línies 
de 
treball

10,35 
MWh per càpita

1999

0,33 %
2012

2,08 %

Autosuficiència

1999

3,19 
t de CO2 per càpita

2012

2,28 
t de CO2 per càpita
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1.1 Visió, reptes i oportunitats

Visió de futur

Barcelona, en la lluita contra 
el canvi climàtic, vol esdeve-
nir una ciutat autosuficient i 
d’emissions zero.  Per això, cal 
un canvi de model energètic com a 
garantia de sostenibilitat. Per acon-
seguir-ho, els tres fronts principals 
en què es vol avançar són: reduir 
de forma significativa la demanda 
i el consum (estalvi i eficiència), in-
crementar la generació d’energia 
per mitjà dels recursos locals (fonts 
renovables i residuals) i reduir així 
la dependència dels combusti-
bles fòssils, i optimitzar les xarxes 
d’infraestructures ja existents. 

En el camí cap a l’autosuficiència i les emissions zero, Barcelona ha d’aprofitar les oportunitats que li confereixen aspectes intrín-
secs de la ciutat, com ara la bonança climàtica, alhora que ha de superar els reptes i les dificultats que comporta ser un gran motor 
econòmic i un espai urbà complex. 

 Barcelona, una ciutat mediterrània i densa. La ‘mediterraneïtat’ i el seu clima benigne ens faciliten la vida quant a consums 
destinats a calefacció i la densitat ens fa aprofitar cada kWh emprat entre més gent que no pas en d’altres ciutats. Per aquests 
dos motius, Barcelona té un consum energètic moderat en comparació amb altres conurbacions.

 L’efecte illa de calor fa incrementar les temperatures. Tot i la bonança climàtica de la ciutat que li confereix el clima medi-
terrani s’incrementen les temperatures de la ciutat a causa principalment de l’efecte illa de calor. Aquest efecte (que consisteix 
en un increment de les temperatures a zones urbanes per la retenció de calor del paviment i els edificis) determina canvis en els 
hàbits energètics dels barcelonins. D’una banda, redueixen l’ús de la calefacció en els habitatges, oficines i serveis durant l’hivern; 
però d’una altra incrementen l’ús de l’aire condicionat al llarg de l’estiu.

 Barcelona, centre econòmic i turístic del país que concentra gran activitat. La situació estratègica de Barcelona, enmig 
del corredor mediterrani i amb un dels ports més importants de la Mediterrània, converteix la ciutat en un gran centre econòmic 
i en una zona de pas. De fet, l’àrea d’influència de Barcelona no és només l’àrea metropolitana, ni la regió metropolitana, sinó que 
pràcticament és tot Catalunya. Per generar aquesta gran activitat cal un consum energètic important amb emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle agreujades per la mobilitat. 

 Barcelona, ciutat de gran complexitat social i multicultural. Tot i que el procés migratori s’ha vist frenat per l’actual con-
juntura econòmica, Barcelona és una ciutat d’acollida molt diversa, complexa i en la qual s’hi barregen cultures molt diferents.  
Aquest fet és rellevant a l’hora d’avaluar l’evolució del consum energètic a la ciutat, ja que el comportament social envers l’ús de 
l’energia va molt associat al consum energètic de la societat i cada cultura interpreta sovint l’ús de l’energia de manera diferent.

 Actualment no hi ha cap llei que recolzi l’ús d’energies renovables mitjançant incentius i/o ajudes fiscals com a resultat 
de la publicació del RD 1/2012 pel qual se suprimien els incentius econòmics per a noves installacions de producció d’energia 
elèctrica en el règim especial (de cogeneració, de fonts d’energies renovables i de valorització de residus).
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1.2 Context general i situació actual

Barcelona fa anys que està compromesa en la lluita con-
tra el canvi climàtic, per això la gestió energètica   i la 
reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
són prioritats en l’agenda política de la ciutat.

Tot i això, Barcelona arrossega els mateixos problemes 
d’arrel que moltes altres ciutats: el consum energètic, 
tot i ser relativament baix, segueix sent globalment ele-
vat i l’origen d’aquesta energia consumida, millorable. En 
aquest sentit, només l’1,87% de tota l’energia primària 
consumida és d’origen renovable. En conseqüència, Bar-
celona ha de reduir la seva dependència energètica de 
l’exterior i fomentar la generació local, renovable i en 
xarxa, és a dir, incrementar l’autosuficiència. 

1.2.1 L’electricitat i el gas natural, 
principals fonts energètiques 

La tendència dels darrers anys en consum d’energia final 
ha estat a l’alça. Així es va passar de consumir 15.664,78 
GWh l’any 1999 a consumir 18.036,88 GWh el 2010. Aquest 
augment, tanmateix, no ha estat sostingut en el temps, ja 

que fins l’any 2005 es van donar taxes de creixement per 
sobre del 3% i a partir d’aquest any el consum s’ha anat 
reduint fins el 2010, any en què va tornar a incrementar. 
L’any 2012 el consum s’ha situat en els 16.782 GWh.

Del total de l’energia consumida el 2012, una tercera part 
va ser consumida pel sector domèstic, amb un 29,3% i 
una altra tercera part pel sector comercial i serveis, amb 
un 29,0%. La resta va ser consumida per la indústria 
(17,8%), el transport (22,8%) i altres (1,0%).

Per fonts d’energia, un 42,68% va correspondre a 
l’electricitat, un 35,51% al gas natural, un 20,69% al petroli 
d’automoció i un 1,12% als gasos liquats del petroli (GLP).

L’any 2012 el consum per càpita de la ciutat de 
Barcelona va ser de 10,35 MWh.

Des de 1999 el consum d’energia va anar 
incrementant fins el 2006, moment en 
què comença a reduir-se, exceptuant l’any 
2010 en què el consum es va tornar a 
incrementar.

1999 2012
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Segons el mix elèctric de Catalunya de l’any 2012 la 
font d’energia amb més pes, pel que fa a la generació 
d’electricitat, és l’energia nuclear (55,42%). La segueixen 
la generació en forma de gas natural en centrals tèrmi-
ques de cicle combinat (16,17%), la cogeneració (12,02%), 
la hidràulica (8,96%), l’eòlica (5,15%) i altres (2,28%).

En el consum d’energia final a Barcelona el 2012 aquest 
consum d’electricitat va representar un 42,7% del con-
sum total. Considerant l’origen de l’energia final consu-
mida a Barcelona, el 42,4% de l’energia final total va pro-
venir del gas natural, un 23,7% de la nuclear, un 20,7% 
dels combustibles fòssils, un 3,9% de la hidràulica, un 
5,1% de la cogeneració de gas, un 2% de l’eòlica i un 0,3% 
de la solar. Cal mencionar que el 2008 la solar represen-
tava un 0,1% i l’eòlica un 0,6%. 

Pel que fa al conjunt de l’Estat Espanyol, la genera-
ció d’electricitat es veu fonamentalment originada en 

el sector de l’energia nuclear (22%), del carbó (20%) i 
l’eòlic (18%). Altres fonts d’energia són les centrals tèr-
miques de cicle combinat (14%), la cogeneració (12%), i 
la hidràulica (9%).

A Barcelona i l’entorn Besòs, el 2012 es van generar 
5.612  GWh d’energia elèctrica en les grans centrals 
de règim ordinari, cosa que va suposar el 78,3% de 
l’electricitat del consum final total de la ciutat. Això re-
marca l’encara gran dependència que es té dels com-
bustibles fòssils. Tot i que hi ha una millora en el parc de 
producció elèctrica, el consum elèctric ha mantingut un 
creixement d’emissions degut al creixement en el con-
sum des de 1999.

També cal destacar, però, el salt que ha experimentat 
la ciutat de Barcelona en, per exemple, l’augment de la 
potència fotovoltaica existent. Així, s’ha passat de tenir 
instal·lats 2,5 kWp l’any 1999 a tenir 12.388 kWp l’any 2012.

1.2.2 Creixen els recursos 
renovables i residuals de la ciutat

L’any 2012, del total d’energia consumida a la ciutat de 
Barcelona, de l’ordre de 350 GWh provenien d’energies 
renovables i/o residuals d’origen local, cosa que repre-
senta el 2,08%. Aquest valor, tot i que petit i clarament 
insuficient, no és gens menyspreable, tenint en compte 
el punt de partida d’un 0,33% el 1999 que va significar 
al seu dia un canvi d’ordre de magnitud, després del pri-
mer Pla d’Energia.

Transport 22,8%

Industrial 17,8%

Comercial i serveis 29,0%

Domèstic 29,3%
Altres 1%

Una tercera part de l’energia 
consumida correspon al sector 
domèstic.

L’any 2012, 
la major part 
de l’energia 
consumida 
provenia de 
l’electricitat i 
de gas natural.

L’any 2012 el nivell d’autosuficiència, és a dir, l’energia 
generada a partir de recursos locals (renovables i 
residuals) respecte de l’energia total consumida, a 
Barcelona va ser del 2,08%.

Gas natural 35,51%

Electricitat 42,68%

Petroli automoció 
(gasoil) 13,93%

Petroli automoció 
(gasolina) 6,76%

GLP 1,12%
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Un 0,8% de l’energia consumida va ser generat de ma-
nera renovable i local, és a dir, a la pròpia ciutat. Aquests 
158,37 GWh/any de renovables es distribueixen de la 
següent manera:

Si parlem d’electricitat, del total del consum elèctric de 
la ciutat, es considera que 225,59GWh es van produir a 
partir de l’aprofitament de recursos locals (renovables i 
residuals), el que representa un 3,15% del consum elèc-
tric de la ciutat, 7.162,8GWh.

A dia d’avui, Barcelona és una de les ciutats amb més su-
perfície de captació solar (88.755 m2 projectats) i amb un 
marc normatiu que obliga a l’aprofitament del recurs so-
lar en tota obra nova i rehabilitació. Pel que fa a l’energia 
solar fotovoltaica Barcelona té instal·lats 12,39 MWp.

1.2.3 Barcelona, una de les ciutats 
del món occidental amb menys 
emissions per càpita

Barcelona se situa entre les ciutats del món occidental 
amb menys emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
(GEH) per càpita. Els esforços per fer front al canvi cli-
màtic, amb mesures d’eficiència i estalvi energètic i de 
potenciació de les energies renovables, es veuen com-

pensats amb baixos nivells d’emissions. 

L’any 2012 Barcelona va emetre un total de 3.690.037 t 
de CO2 que representen 2,28 t de CO2 eq per càpita, for-
ça per sota de les emissions de l’any 1999, que van ser 
de 3,19 t de CO2 eq. A partir  d’aquest any hi va haver 
una tendència a l’alça fins l’any 2005, en què van arribar 
al seu màxim amb 3,44 t de CO2 eq. A partir d’aquest 
moment va canviar la tendència per anar a la baixa. 

Aquestes emissions estan produïdes principalment 
pel sector del transport (26,46%), seguides del sector 
domèstic (21,45%) i del comercial i serveis (17,28%). 
La resta queden repartides entre el sector industrial 
(14,48%), el port i l’aeroport (10,93%), el tractament de 
residus sòlids urbans (8,88%) i altres (0,53%).

Pel que fa a les fonts, un 31,5% de les emissions provenen 
del gas natural, un 26,46% dels transports (considerant 
petroli, electricitat (tracció elèctrica, gas natural vehicular, 
electricitat del vehicle elèctric i gasos liquats de petroli) 
i un 21,03% de l’electricitat. La resta provenen del port i 
l’aeroport (10,93%), el tractament de residus sòlids urbans 
(RSU) (8,88%) i de gasos liquats del petroli (GLP) (1,15%).

L’any 2010 les emissions per càpita produïdes pel 
transport de Barcelona van ser de 0,59 t de CO2/hab. 
L’any 2012 les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle per energia consumida van ser de 0,219 
kg de CO2eq/kWh consumit d’energia final.

Comercial i serveis 17%

Domèstic 21%

Port i 
aeroport 11%

Industrial 15%

Tractament 
de RSU 9%

Altres 1%
Transport 26%

L’any 2012, el transport, seguit del domèstic van 
ser els sectors que més emissions van produir. 
 
L’any 2012, el gas natural va ser la font que 
més emissions va produir.

Port i aeroport 11%
Tractament 
de RSU 9%

Transports 
(petroli+tren+GNV+

VE+GLP) 25%

GLP 2 25%
Gas natural 32%

Electricitat 21%

Energia Solar tèrmica: 49% 
Energia Solar fotovoltaica: 10% 
Biogàs (inclou proporció Garraf): 32% 

Minihidràulica: 2% 
Biomassa: 8%
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1.3 Mesures realitzades per reduir el consum 
energètic i per mitigar el canvi climàtic

Barcelona, fidel al seu compromís de mitigació del canvi 
climàtic, ha desenvolupat els darrers anys diverses ac-
tuacions de planificació per crear un marc general i un 
full de ruta que marca les línies estratègiques a seguir. 
Així mateix ha implementat mesures d’estalvi i eficièn-
cia energètica i ha promogut la generació d’energia re-
novable i local.

1.3.1 Compromís i planificació per la 
lluita contra el canvi climàtic

 Signatura del Pacte d’Alcaldes/esses  
l’any 2008

Barcelona va signar, amb data de 19 de novembre de 
2008, el Pacte d’Alcaldes/esses, fent-se partícip, una ve-
gada més, del lobby de ciutats compromeses amb la llui-
ta contra el canvi climàtic. Com a signant, l’Ajuntament 
de Barcelona té el compromís de reduir pel 2020 un 20% 
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de 
tots els serveis que estiguin sota la seva gestió directa, 
respecte a les emissions de 2008. 

Com a conseqüència de la signatura del Pacte d’Alcaldes 
/esses, Barcelona va elaborar el seu Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible de Barcelona (PAES). El Pla contem-
pla tots els sectors d’actuació que són de competència 
municipal i s’aplica de forma transversal a tots els àm-
bits implicats de l’administració municipal i de la ciutat. 
Aquest pla d’acció forma part del Pla d’Energia, Canvi 
Climàtic i Qualitat de l’Aire 2011-2020 (PECQ).

 Pla d’Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l’Aire 
2011-2020 (PECQ) 

El pla reforça la vinculació amb el canvi climàtic i la qua-
litat de l’aire, prioritza la gestió de la demanda i promou 
la participació dels agents implicats des de les fases 
inicials. L’objectiu principal del Pla és reduir el 2020 
un 23% les emissions per càpita de gasos amb efecte 
d’hivernacle respecte a les que hi havia el 2008. 

El Pla és de naturalesa transversal, ja que implica actua-
cions en diversos àmbits que ja estan sent tractats per 
altres departaments, i s’estructura en base a una prime-
ra part introductòria comuna a dos programes paral·lels 
d’escala diferent:

 Programa de ciutat: fa referència a tots aquells aspec-
tes generals de la ciutat, que recauen tant en la gestió 
de l’Ajuntament com en el comportament i accions del 
conjunt de la ciutadania.

 Programa municipal: fa referència als aspectes que 
depenen directament de l’Ajuntament. Una de les 
parts importants del programa municipal és el Pla 
d’Autosuficiència Energètica dels Edificis Municipals 
(PAEEM), que dóna resposta específica al compliment 
del compromís del Pacte d’Alcaldes/esses.

 Pla d’Autosuficiència Energètica dels Edificis 
Municipals 2010-2020 (PAEEM)

El consum dels edificis i instal·lacions municipals re-
presenta de l’ordre del 10% del consum energètic total 
associat a l’activitat municipal i transport públic. Per 
això, el Pla és un dels principals pilars del Programa 
municipal del Pla d’Energia, Canvi Climàtic i Qualitat 
de l’Aire de Barcelona. El PAEEM preveu un estalvi de 
2.355 tones de CO2eq/any en el consum energètic de 
les instal·lacions municipals.
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 Pla d’Autosuficiència Energètica de  
Barcelona 2024

Reforçant l’estratègia i l’objectiu de Barcelona de caminar 
cap a l’autosuficiència energètica, el PECQ dóna pas al Pla 
d’Autosuficiència Energètica de Barcelona, que treballa 
amb l’objectiu d’assolir un 10% d’autosuficiència ener-
gètica l’any 2024 a partir de la implementació de mesures 
d’estalvi i eficiència energètica per tal de reduir al màxim 
el consum d’energia de la ciutat, tot aprofitant els recur-
sos locals renovables i/o residuals per tal de cobrir aquest 
consum, apropant d’aquesta manera la generació al con-
sum i promovent la generació distribuïda i local. 

En el marc d’aquesta estratègia, el PEMEEM continua te-
nint un paper fonamental.

1.3.2 Innovació i tecnologia 
per facilitar l’estalvi i l’eficiència 
energètica

 Mesures per a la superació de barreres per a 
la contractació d’ESEs

La contractació d’Empreses de Serveis Energètics (ESEs), 
i en general la col·laboració públic-privada, esdevé una 
eina essencial per a la millora en l’eficiència energètica 
de les instal·lacions i repercuteix directament en la dis-
minució dels consums energètics; però a més proporcio-
na altres avantatges: traspàs del risc de les instal·lacions 
a l’empresa de manteniment, disposició d’un assesso-
rament tècnic expert continuat, fixació d’un pressupost 

estable i satisfacció dels usuaris pel bon manteniment 
de les instal·lacions.

Malgrat tot, la contractació d’ESEs és avui en dia encara 
força complexa i requereix un procediment administra-
tiu i jurídic llarg per les diverses barreres legals existents. 
L’Agència d’Energia de Barcelona ha elaborat l’estudi 
“Assistència tècnica per a l’avaluació i superació de les 
barreres tècniques existents per a la contractació d’ESE 
per part de l’Ajuntament de Barcelona”, on s’analitza en 

Molts equipaments municipals aprofiten la coberta de l’edifici per a instal·lar plaques fotovoltaiques per a la generació d’electricitat. 

L’Agència d’Energia de Barcelona ha elaborat un 
estudi per analitzar el marc contractual i impulsar 
la contractació de les Empreses de Serveis Energètics 
(ESEs).
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profunditat el marc contractual de les ESEs i es propo-
sen mesures per superar aquestes barreres i impulsar 
la contractació d’ESE per a la implantació de mesures 
d’eficiència energètica en edificis públics. Així mateix, 
s’està treballant en una licitació de gestió energètica en 
model d’ESE d’un lot important d’edificis municipals.

 Impuls de la regulació i el control dels edificis 
com a estratègia d’estalvi i eficiència

L’optimització de la regulació i el control és una mesu-
ra clau per a la implementació de l’estratègia d’estalvi i 
eficiència energètica. És una eina d’eficiència aplicable 
a qualsevol tipus de sistema (climatització, il·luminació, 
ofimàtica, comunicacions...), garanteix reduccions en el 
consum energètic sense pèrdua de qualitat del servei 
prestat i augmenta la vida útil de les instal·lacions, re-
percuteix en un estalvi econòmic tant pel que fa a la re-
ducció de la factura elèctrica com a la reducció del man-
teniment necessari. L’Agència d’Energia de Barcelona va 
publicar el novembre de 2011 la “Guia bàsica d’eficiència 
energètica en edificis municipals”    que descriu mesu-
res concretes d’eficiència als edificis. Així mateix també 
ha elaborat un protocol de comunicació dels monitorat-
ges energètics dels edificis amb la plataforma de sensors 
municipal SENTILO i la plataforma de visualització de la 
pròpia Agència. Actualment hi ha monitorats 37 edificis 
municipals que acullen 43 serveis. També ha monitorat 
les instal·lacions municipals de producció renovable (fo-
tovoltaiques, minieòliques, solars tèrmiques, etc.).

 Instal·lació d’un nou enllumenat intel·ligent 
per a Barcelona 

D’acord amb el nou Pla Director d’Il·luminació  , l’any 
2013 es va començar a instal·lar el nou enllumenat pú-
blic que incorpora més claror, més eficiència i nova tec-
nologia. Els objectius del nou enllumenat són prioritzar 
els vianants per davant dels vials de circulació, millorar 
els nivells lumínics, incorporar sistemes de control i re-
gulació que millorin l’eficiència energètica i funcional i 
personalitzar carrers, edificis i monuments. Fins el 2015 
s’invertiran 15 milions d’euros per renovar 100 trams de 
carrers i 2.500 punts de llum a la ciutat.

1.3.3 Foment de la generació 
energètica local per incrementar 
l’autosuficiència

 Consolidació de l’energia solar tèrmica en els 
edificis

L’any 2011 es va aprovar un nou text de l’Ordenança del 
Medi Ambient, que al seu Títol 8 especifica l’obligatorietat 
d’instal·lar sistemes de producció Solar Tèrmica i Solar Fo-
tovoltaica. És d’aplicació per a quasi tots els edificis nous 
i rehabilitats de la ciutat. Ara l’energia solar tèrmica en 
noves construccions i rehabilitacions d’edificis ja és una 
realitat, formant part integrant dels edificis com un ele-

ment més. L’any 2012 Barcelona disposava de 88.775 m2 

d’instal·lacions tèrmiques projectades i es continua impul-
sant l’energia solar tèrmica en el parc d’edificis existents. 
Alhora es promouen altres usos, especialment per a la 
climatització amb energia solar, aprofitant el fet que quan 
hi ha més radiació solar disponible (a l’estiu i al migdia) és 
quan hi ha més demanda per refrigeració en els edificis.

 Instal·lacions d’energies renovables 
municipals

Barcelona ha estat treballant en diversos projectes 
d’energies renovables de diferents tipologies, la majoria 
aplicades en edificis i espais de titularitat municipal. Una 
bona part d’aquests projectes tenen l’objectiu de conti-
nuar potenciant, des de l’àmbit públic, l’ús dels recursos 
energètics renovables, i, al mateix temps, d’apropar el 
coneixement de les tecnologies i la gestió de l’eficiència 
energètica als usuaris dels equipaments municipals i a 
la ciutadania en general. Actualment, Barcelona comp-
ta amb un important nombre d’instal·lacions d’energies 
renovables, com són: centrals fotovoltaiques en edificis 
municipals i en elements urbans, com pèrgoles o mitge-
res, centrals solars tèrmiques per a producció d’aigua 
calenta sanitària, central solar tèrmica per a climatitza-
ció (producció de fred i calor) a l’edifici Peracamps i al 
CEM Can Caralleu, sistemes geotèrmics per a climatitza-
ció, instal·lació pilot híbrida fotovoltaica -minieòlica en el 
sostre d’un edifici d’habitatges, i a l’espai públic (abalisa-
ment de Finestrelles). Així mateix, compta amb el primer 
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cementiri pràcticament autosuficient energèticament 
de la ciutat que, mitjançant una instal·lació solar tèrmica 
i una instal·lació fotovoltaica amb acumulació, pot fun-
cionar pràcticament desconnectat de la xarxa elèctrica 
tots els dies de l’any.

1.3.4 Noves xarxes de climatització 
que aprofiten calor i fred residuals

 Consolidació i ampliació de Districlima, la 
primera xarxa urbana de distribució de calor i 
fred a Barcelona

Aprofita la calor residual del procés de valorització de 
RSU. Districlima va ser construïda l’any 2002 per a la 
seva utilització en calefacció, climatització i aigua calenta 
sanitària. Inicialment el projecte es va ubicar en la zona 
remodelada urbanísticament per acollir el Fòrum Uni-
versal de les Cultures 2004 i des de llavors la xarxa s’ha 
anat expandint. Ha suposat una inversió de 97 milions 
d’euros, dels quals 50 provenien de fons públics.

 Ecoenergies, recuperació de l’energia freda del 
procés de regasificació del gas natural liquat de 
la planta d’Enagas

El port de Barcelona acull una de les plantes regasifica-
dores més grans del sud d’Europa, amb una capacitat de 
625.000 m3(N)/hora. El projecte consisteix en aprofitar 
la quantitat de fred que es genera en el procés de gasi-
ficació. Aquest procés consisteix en escalfar el gas natu-
ral liquat amb aigua de mar generant una gran quantitat 
de fred. A més, Barcelona produeix fins 15.000 tones de 
biomassa provinents de parcs públics de la ciutat que 
podrien tenir un aprofitament energètic. El projecte es 
desenvolupa en diverses fases. Des de 2011, any en què 
va entrar en funcionament, dóna subministrament de 
fred i calor a diferents clients. En una segona fase està 
previst l’aprofitament de 30 MW de fred residual proce-
dents de la regasificadora del port. 

Actualment hi ha 9 clients connectats, però s’ha iniciat el 
projecte per a la connexió de Mercabarna a la xarxa de 
forma que se subministrarà el 2017 tot el fred que reque-
reix el Mercat central de Barcelona amb fred provinent 
de la recuperació d’un fred residual de procés industrial 
(transformació de gas natural liquat en gas natural).

La capacitat actual d’Ecoenergies és: 
Potència de calor contractada pels clients = 17,8 MW 
Potència de fred contractada pels clients =  12,6 MW

La capacitat energètica de la xarxa de Districlima és: 
Aigua calenta total: 90º, 52,2 MW 
Aigua freda total: 5º, 73,7 MW 
Recuperació de 24 GWh/any de vapor de la planta de 
tractament de residus TERSA.

La planta d’Ecoenergies del port de Barcelona aprofi-
ta el fred que es genera en el procés de regasificació.
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La xarxa Districlima s’ha anat expandint fins arribar l’any 2013 als 13 km amb 81  
edificis connectats.

La xarxa Ecoenergies que recupera l’energia freda del procés de 
regasificació, actualment té una longitud de 7 km

La xarxa urbana de calor i fred del Fòrum y 22@ 
En continu creixement
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1.4 Objectius i mesures de futur

Barcelona, a més dels objectius marcats al PECQ de re-
duir les emissions de GEH, a nivell més general, vol tendir 
cap a l’autosuficiència. D’aquesta manera es reduirà la 
seva dependència energètica de l’exterior i es fomentarà 
la presència de generació local, renovable i en xarxa. En-
tre molts altres beneficis socials i econòmics, la reduc-
ció de la importació d’energia de l’exterior fomenta la 
reducció de la dependència de recursos fòssils, impulsa 
l’economia local mitjançant la creació de llocs de treball 
associats a les energies renovables i a l’eficiència ener-
gètica i posiciona Barcelona com a ciutat pionera en la 
instal·lació i explotació de sistemes renovables en entorn 
urbà, no sempre fàcil.

1.4.1 Planificació de l‘estratègia 
energètica a mitjà i a llarg terminis

 Pla d’Autosuficiència Energètica de  
Barcelona

És l’instrument que canalitza la voluntat de tendir cap 
a l’autosuficiència. El Pla busca maximitzar la generació 
d’energia renovable dintre de la pròpia ciutat així com 
reduir el seu consum global d’energia mitjançant mesu-
res d’eficiència energètica. Aquests dos arguments són 
el principal instrument estratègic per millorar l’eficiència 

i reduir les emissions de gasos amb efecte d’ hivernacle, 
així com altres contaminants d’efecte local.

Els objectius del Pla són incrementar l’autosuficiència, 
amb un nivell actual d‘1,9%, i acomplir els compromisos de 
ciutat respecte als objectius marcats per la Unió Europea 
de reducció d’emissions el 2020 un 20% i el 2050 un 80%.

El Pla d’Autosuficiència Energètica de Barcelona 
preveu mesures al sector domèstic, al sector del 
transport, a l’espai públic i en l’àmbit municipal.

El monitoratge de les instal·lacions és el primer pas per a conèixer el comportament energètic dels edificis i identificar mesures d’estalvi.
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Sector transport

 Impulsar el desplegament del bus elèctric i híbrid de 
la flota de TMB

 Promoure l’electrificació de taxis, furgonetes, turis-
mes comercials i motos

 Redissenyar la distribució de mercaderies especial-
ment en l’“última milla”

  
Espai públic i infraestructures

 Impulsar microxarxes de DH&C i noves connexions 
en les existents

 Injectar solar tèrmica a la xarxa de DH&C existent

PRINCIPALS MESURES PER A CADA UN DELS  
ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

  
Sector domèstic i terciari

 Promoció de la rehabilitació energètica dels edificis i 
les seves instal·lacions

 Impulsar edificis i illes autosuficients   de balanç 
energètic 0

 Incorporar energies renovables o residuals en edificis 
existents 

 Promoure l’estalvi i l’eficiència energètic

 Promoure l’emmagatzematge energètic (calor i 
electricitat)

 Impulsar noves instal·lacions de renovables (termo-
solars, minieòlica, fotovoltaica, eòlica marina)

  
Municipal

 Desenvolupar el Pla d’Autosuficiència Energètica dels 
Edificis Municipals.

 Electrificar flotes municipals

 Desplegar el Pla Director d’Il·luminació de Barcelona 

 Instal·lar elements urbans autosuficients (parades 
bicing, casetes de jardiners, guinguetes de platja, etc)
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Situació 
actual

Principals 
reptes

Canvi climàtic:
Principals 
impactes

Eines de 
governança ‘Taules 
de resiliència (TISU)’ 
‘Situation room’

Planificació ‘Pla 
de resiliència i 
adaptació al canvi 
climàtic’

Línies 
de 
treball

Resiliència i 
adaptació 

al canvi 
climàtic

Visió de futur

Esdevenir 
una ciutat 
que afronti 
els riscos i 
garantir la 
qualitat de 
vida dels 
ciutadans

Gestió d’inundacions 
‘Dipòsits de retenció 
d’aigües pluvials’

Garantia del 
subministrament 
de recursos 
‘Dessalinitzadora’ 
‘Autogeneració 
energètica’

Protecció de la façana 
marítima ‘Pla 
d’estabilització de 
platges’

+ 0,5º
al 2020

- 40 % de 
precipitacions a l’estiu

x 2 la freqüència 
dels aiguats i de les 
sequeres 

nivell del mar 

+ 20-60 cm 
al 2100

Onades de calor Efecte illa de calor Sequera Inundacions Incendis

Erosió litoral Disminució del turisme
Increment de la

demanda d’aigua
Canvi de patrons del 

consum energètic
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2.1 Visió, reptes i oportunitats

Visió de futur

Barcelona vol ser una ciutat 
capaç de fer front als seus rep-
tes, impactes o situacions de 
crisi d’una manera proactiva 
i superar-los mentre n’aprèn, 
s’enforteix, afegeix valor a la 
ciutat i garanteix la qualitat de 
vida dels seus ciutadans.

Situada a la costa del Mediterrani, Barcelona és una ciutat històrica amb un teixit urbà dens i compacte que afronta els reptes d’una 
ciutat productiva i dinàmica del segle XXI. Tot i ser un municipi relativament petit, és un important motor econòmic i el nucli d’una de 
les àrees metropolitanes amb major demografia d’Europa. La gestió de la resiliència i adaptació al canvi climàtic d’aquest complex 
sistema urbà implica la superació de reptes i oportunitats.

 La resiliència i l’adaptació suposen un canvi de paradigma en la governança, ja que implica la incorporació de la gestió del risc 
i l’anàlisi cost-benefici en la planificació, ser flexibles a l’hora de definir les solucions d’adaptació atesa la incertesa de les projeccions de 
futur, una perspectiva multiescalar i un treball transdisciplinari i multisectorial. Barcelona ja ha iniciat aquest camí i comença a incorpo-
rar aquesta visió en les seves polítiques i des de tots els seus àmbits.

 Per disminuir la vulnerabilitat i incrementar la resiliència caldran noves eines de treball. Caldrà dotar-se dels mecanismes 
adequats per a la detecció i avaluació anticipada de riscos; prevenir i/o reduir l’impacte de situacions d‘estrès de manera que la ciutat 
sigui capaç de resistir-les i recuperar-se mentre manté les seves funcions essencials; millorar la capacitat de resposta i el temps de 
recuperació; proporcionar informació i eines per ajudar a la presa de decisions.

 Barcelona presenta un nivell de risc significativament elevat a causa de la seva situació en la zona mediterrània. Segons 
ESPON Climate project, la població de Barcelona es veurà fortament exposada a efectes climàtics extrems (sequeres, onades de calor, 
episodis d’inundacions). Algunes activitats econòmiques importants, com el turisme es poden veure afectades per la disminució del 
confort de la ciutat. A nivell metropolità, el gran espai verd de Collserola es veurà afectat per l’augment de la sequera i per l’augment de 
la incidència dels incendis forestals.

 Barcelona és vulnerable als efectes del canvi climàtic, atès que concentra un gran volum de població i d’activitats d’alt valor afegit, 
té una alta densitat d’infraestructures i d’equipaments i els costos materials i personals que es podrien derivar de l’ocurrència dels 
fenòmens climatològics poden ser molt alts. A més, existeix una alta interdependència entre les xarxes d’infraestructures (transport, 
comunicacions, aigua i energia) que pot comportar fallades en cadena del sistema de la ciutat.
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2.2 Context general i situació actual

La resiliència urbana s’entén com la capacitat d’un sis-
tema urbà de prevenir, resistir i recuperar-se de qualse-
vol perill o risc plausible. L’any 2007, Barcelona va patir 
una sèrie d’incidents que van posar de manifest la seva 
vulnerabilitat: problemes amb la línia de tren d’alta velo-
citat, una amenaça greu de sequera i sobretot una apa-
gada elèctrica que va durar més de 3 dies. La preocu-
pació per reduir les vulnerabilitats posades de manifest 
i els seus impactes van ser l’origen d’una una nova línia 
d’acció enfocada en la millora de la resiliència urbana. 

Tot i que la resiliència fa referència a aspectes naturals, 
tecnològics i socials, en aquest capítol es tractaran prin-

cipalment els riscos derivats del clima, concretament els 
aspectes relacionats amb l’adaptació al canvi climàtic.

2.2.1. Barcelona, vulnerable als 
impactes derivats del canvi climàtic

Barcelona, com moltes altres ciutats del món, s’enfronta 
a riscos creixents derivats del canvi climàtic. Les ciutats 
són altament vulnerables als riscos per l’elevada densi-
tat de població i de serveis que concentren. Es fa difícil 
quantificar el risc a llarg termini, però els costos econò-
mics i personals derivats de l’augment dels riscos asso-
ciats al canvi climàtic poden ser molt alts.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la zona me-
diterrània, on es troben Catalunya i Barcelona, probable-
ment serà una de les zones de la Terra que patirà canvis 
més importants. Els principals riscos que es preveuen a 
Catalunya i a Barcelona, que de fet en els darrers anys ja 
s’han començat a percebre, són: 

 Augment del nivell del mar. L’IPCC conclou que el 
nivell del mar augmentarà entre 20 i 60 cm d’aquí al 
2100. A la Mediterrània, pel seu caràcter tancat, és 

possible que aquest efecte s’atenuï lleugerament. 
L’estabilitat de les platges depèn en bona part de les 
aportacions sedimentàries terra-mar, les quals s’han 
reduït significativament en els darrers anys. La situació 
actual és crítica. S’estima que per cada centímetre que 
puja el nivell del mar Mediterrani es perd 1 m de platja.

 Augment de la temperatura. Es preveu que a Cata-
lunya fins el 2020 la temperatura tendeixi a augmen-
tar i podria arribar a ser 0,5ºC més alta que la mitjana 
de finals del segle XX. El nombre de nits tropicals creix 
acceleradament des dels anys 80, amb una tendència 
mitjana per tota Catalunya de 1,7 dies/dècada, però a 
la costa pot arribar a 5 dies/dècada. L’anàlisi estacio-
nal indica que l’escalfament més marcat s’ha donat a 
l’estiu, amb episodis d’onades de calor considerables.

 Canvi en el règim de precipitacions. La reducció 
mitjana anual, amb caràcter general, serà del 5% al 
15%, amb un possible augment lleu a l’hivern. Al lito-
ral i a l’estiu la reducció mitjana podrà arribar fins a 
un 40%. Els aiguats podran arribar a doblar la seva 
freqüència i els cabals punta associats es podran in-
crementar en un 20% aproximadament. Les sequeres 
també podran arribar a doblar la freqüència i a créixer 
en durada, mantenint la intensitat. 

Un possible augment del nivell del mar comportaria 
la pèrdua de sorra i de superfície de platja.
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Àmbit territorial Tª de l’aire a 2m (ºC) Precipitació Velocitat mitjana del vent a 10m

Escenari A2 Escenari B1 Escenari A2 Escenari B1 Escenari A2 Escenari B1

Litoral i prelitoral +4,4, +2,3 - - -3% -2,3%

Escala estacional al litoral i prelitoral

Estiu La temperatura mitjana de l’aire podria augmentar a +4ºC i la precipitació mitjana podria reduir-se un 50% (escenari A2)

Primavera La precipitació mitjana es podria reduir d’un -11% a un -18%

Tardor Augments de temperatura, però grans incerteses en la precipitació

Fenòmens extrems al litoral i prelitoral

 Augment dels mesos secs i augment dels períodes de sequera 
 Reducció important dels mesos molt freds 
 Gran augment de freqüència dels mesos molt càlids 
 Els mesos poc ventosos incrementaran la probabilitat d’ocurrència

             Escenari A2 (més desfavorable) i escenari B1 (mitjà)

2.2.2. El canvi climàtic planteja nous 
reptes per a la ciutat

Els efectes del canvi climàtic sobre el patró de temperatu-
res, el règim de precipitacions, i canvis en la biodiversitat 
provocaran uns efectes sobre la població, l’economia, els 
recursos, la governança, les infraestructures, el litoral i els 
serveis de protecció civil.

 Reptes sobre la salut de les persones: deguts a 
l’augment en freqüència i intensitat dels períodes 

d’onada de calor, a més a més, agreujat pel fenomen 
d’illa de calor. Afectarà la qualitat de l’aire, fet que pot 
provocar una intensificació de les afeccions cardía-
ques, respiratòries i al·lèrgiques. Les persones més 
vulnerables són la gent gran i els infants. 

 Reptes sobre el patrimoni natural: s’espera un 
agreujament dels incendis que poden afectar signi-
ficativament el Parc Natural de Collserola. A més, es 
preveu una disminució de la biodiversitat general, amb 
més possibilitats encara per a noves espècies invaso-
res i major recessió d’espècies endèmiques, i canvis en 
organismes de basses, més propenses a assecar-se.

 Reptes sobre el litoral: el litoral ja pateix actualment 
una forta erosió, com a conseqüència de l’increment 
de la intensitat de les llevantades. El canvi climàtic 
intensificarà aquesta situació. Entre els anys 1988 i 
2007 ja s’han abocat a les platges de Barcelona 3 mi-
lions de m3 de sorra en intervencions de restauració. 
També s’han construït espigons en el marc del Pla 
d’Estabilització de les Platges.

 Reptes sobre les activitats econòmiques: el tu-
risme és una de les activitats econòmiques principals 
de la ciutat, ja que aporta un 10% del PIB. Un augment 
de la temperatura mitjana pot incidir sobre l’activitat 

Es preveu que el canvi climàtic provoqui canvis 
significatius en la temperatura de l’aire, la 
precipitació i la velocitat del vent.
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turística. Segons el PESETA Project es preveu una dis-
minució de l’arribada de turistes durant la temporada 
d’estiu, en favor dels períodes de primavera i tardor. Al 
nord d’Europa, les condicions climàtiques milloraran, la 
qual cosa pot fer disminuir el nombre de turistes a la 
costa mediterrània. Tot i l’efecte negatiu que aquest fet 
provocaria sobre l’economia, reduiria l’estrès que su-
posa el turisme en determinats moments de l’any.

 Reptes sobre els recursos com l’aigua i l’energia: 
els estudis actuals apunten que la demanda d’aigua 
augmentarà entre un 5-12% per la disminució del grau 
de confort, l’augment de l’evapotranspiració del verd, 
el turisme, etc. Això, sumat a una disminució de les 
precipitacions i dels cabals dels rius, provocarà una 
forta pressió sobre els recursos disponibles.

 Pel que fa al consum energètic es preveu que es re-
dueixin els dies d’ús de calefacció, mentre que els 
dies d’ús d’aire condicionat augmenten. El canvi net 
en la demanda d’energia és difícil de predir, però hi 
haurà canvis importants de patrons. Els reptes que es 
plantegen se centren en la seguretat en el subminis-
trament energètic i la capacitat de les infraestructures 
en adaptar-se a aquests canvis de patrons de consum.

 Reptes sobre les infraestructures de sanejament: 
l’augment de la intensitat i la freqüència de les pluges 
torrencials pot provocar superacions de la capacitat 
de càrrega de les depuradores o inundacions. Caldrà 
redimensionar la xarxa de sanejament i de clavegue-
ram per gestionar l’escorrentia, evitar inundacions i 
preservar la qualitat de l’aigua del litoral barceloní.

 Reptes sobre la governança: els reptes derivats del 
canvi climàtic plantegen un canvi de paradigma a nivell 
de governança. 

 Reptes sobre la protecció civil: Barcelona in-
corpora en la planificació i en el Pla d’Actuació Mu-
nicipal les recomanacions i obligacions dels plans 
d’emergència de Catalunya, i disposa dels seus pro-
pis plans d’emergència municipals (PAEM), d’entre els 
quals destaquen aquells que fan referència a les ona-
des de calor, a la insuficiència drenant (inundacions), 
als incendis forestals, etc., i els seus Plans Específics 
d’Emergència Municipal (PEEM)   per manca de sub-
ministrament elèctric, de gas, etc.

El canvi climàtic suposa una amenaça per a les infraestructures urbanes, com ara les depuradores, en les que un 
increment de pluges torrencials podria fer superar la seva capacitat de càrrega. 
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2.3 Mesures realitzades per incrementar la  
resiliència i l’adaptació al canvi climàtic

La majoria d’impactes derivats del canvi climàtic a Bar-
celona són fenòmens que ja se succeeixen (sequeres, 
inundacions, onades de calor, etc.). El que esperem són 
canvis en la seva freqüència i intensitat. En aquest sen-
tit, tot i que Barcelona encara no té definida la seva es-
tratègia de resiliència i adaptació al canvi climàtic, ja fa 
anys que treballa per minimitzar aquests impactes.

2.3.1. Creació de noves eines per la 
millora de la governança

 Avaluació preliminar de les vulnerabilitats en 
el subministrament de serveis

L’Ajuntament de Barcelona, des dels diferents departa-
ments involucrats i amb la col·laboració dels propietaris 
de les xarxes i operadors, va dur a terme el projecte 3Ss 
(Garantia de Subministrament de Serveis) pel bon fun-
cionament dels subministraments, les interconnexions 
entre aquests i les diferents infraestructures que inte-
gren els sistemes urbans.

  Creació del Departament de Resiliència

S’ha dotat l’Ajuntament de l’estructura organitzativa ne-
cessària per liderar i coordinar els projectes de resiliència 
urbana. Pertany a la Gerència Adjunta d’Infraestructures 
i Coordinació Urbana i treballa per reduir les vulnerabi-
litats de la ciutat de Barcelona, millorar la capacitat de 
resposta i per recuperar-se al més ràpid possible i amb 
la menor pertorbació de situacions crítiques.

El departament se sustenta sobre els tres vèrtex que 
conformen el cicle de millora continuada per a la creació 

de resiliència. Gestiona les incidències sobre els serveis 
a la ciutat a través de la Central d’Operacions, analitza 
les problemàtiques de la ciutat a través de la plataforma 
de gestió de la informació Situation Room i implementa 
els projectes de reducció de les vulnerabilitats i riscs a 
través de les Taules de Resiliència (TISU).

 

Creació de les Taules de Resiliència (TISU) per 
facilitar el treball transversal

L’any 2009 es crearen les TISU, que organitzades en 
grups de treball sectorial desenvolupen projectes espe-
cífics per tal de reduir vulnerabilitats identificades. Con-
formen una metodologia de treball de resiliència pròpia 
en què hi col·laboren tots els agents implicats i que es 
basa en quatre passos bàsics: 1) detecció de riscs, 2) 
avaluació de riscs, 3) avaluació de la resiliència i 4) cons-
trucció de resiliència.

Cada projecte de millora generat per aquest procés, a 
més de determinar uns objectius i un pla d’acció per as-
solir-los, ha d’establir un sistema de seguiment i millora 
per avaluar el seu grau d’èxit, completant d’aquesta ma-

El projecte 3Ss (Garantia de Subministrament de 
Serveis) fa referència a les xarxes de subministrament 
(aigua, energia i telecomunicacions), salut (sanejament, 
alimentació, residus, vigilància ambiental, serveis 
socials, sanitat i salut pública) i comunicacions 
(transport públic, mobilitat, infraestructures).
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nera el cicle que va des de la definició del projecte fins a 
la seva comunicació i actualització per redefinir-lo si cal.

Cal destacar el valor d’aquestes taules en el canvi 
de cultura de treball de l’Ajuntament, gràcies a la im-
plicació dels grups d’interès i el treball multisectorial  
i pluridisciplinari.

 Situation Room, plataforma d’anàlisi i gestió de 
la informació

La gestió de la ciutat és complexa atesa la multiplicitat 
d’operadors i agents que hi intervenen, les evidents in-
terdependències que existeixen entre els diferents sis-
temes urbans i la gestió aïllada que sovint es realitza de 
la informació. La Situation Room és una eina que obre 
una nova possibilitat de gestionar i compartir la infor-
mació amb tots els agents implicats, la qual cosa per-
met analitzar de manera conjunta dades que fins ara no 
es correlacionaven i aportar nous coneixements per a 
la presa de decisions, tant en el terreny estratègic com 
en l’operatiu. Té una enorme potencialitat de la qual, de 
moment, n’està operativa la consulta web. Es tracta d’un 
procés llarg al qual s’hi aniran sumant serveis.

 Intercanvi de coneixement amb  
altres ciutats

A través de la participació en projectes internacionals i 
en xarxes de ciutats i organismes multilaterals que per-
meten compartir experiències i informació com:  

Les TISU s’organitzen 
en diferents grups de 
treball sectorials
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 ICLEI amb els projectes: Cities Adapt, Ramsés, Open 
European Day, Resilient Cities. 

 Amb la implantació de les oficines d’UN-HABITAT a 
Barcelona es desenvolupa el programa “City Resilien-
ce Profiling Programme” (CRPP)  , que pretén, amb la 
col·laboració de deu ciutats, descriure un marc con-
ceptual i pràctic per la resiliència urbana, amb aplica-
cions de software i una millora en la implementació i 
seguiment de resultats.

 UNISDR amb la campanya ‘Making Cities Resilient’, 
que designa Barcelona com a “role model city” en in-
fraestructures i serveis urbans per la feina realitzada 
amb les TISUS, i li dóna un lloc a l’Steering Commitee.

 C40, xarxa de ciutats sobre Resiliència i Avaluació de 
riscs derivats del canvi climàtic.

Barcelona ha elaborat també un benchmarking sobre 
plans d’adaptació al canvi climàtic d’altres ciutats  .

2.3.2. Prevenció i cura de la salut de 
les persones 

 

Pla d’Actuació per Prevenir els Efectes de les 
Onades de Calor sobre la Salut (POCS)  

Des del 2004 Catalunya disposa d’aquest Pla que es 
desenvolupa anualment amb l’objectiu de predir amb la 
màxima anticipació les situacions meteorològiques de 
risc, minimitzar-ne els efectes negatius sobre la salut de la 
població i coordinar les mesures i els recursos existents. 
Quan el Pla s’activa, les principals zactuacions que es duen 
a terme són:

 Operatiu preventiu per a les persones vulnerables: 
a través dels serveis d’atenció a les persones vulne-
rables (Teleassistència, Servei d’Atenció Domiciliària, 
centres de serveis socials, etc) s’informa de la situació 
de risc i se’n fa un seguiment. S’activen tot un seguit 
de mesures per tal d’evitar que les persones més vul-
nerables surtin al carrer en les hores del dia de més 
calor (concessió d’àpats a domicili, perllongament de 
les activitats als casals d’avis, etc.).

 Operatiu específic a la via pública: un dispositiu for-
mat per 21 professionals i 6 vehicles coordinats pel 
Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelo-
na (CUESB) surt al carrer per atendre in situ persones 
vulnerables. A les persones sense sostre se’ls repar-
teix aigua, se’ls informa de la possibilitat d’utilitzar els 
centres d’acolliment climatitzats, etc.

2.3.3. Foment dels serveis 
ambientals del verd

 

Creació d’una eina de gestió i planificació: el Pla 
del Verd i de la Biodiversitat 2020 

Aquest instrument estratègic defineix els reptes, els ob-
jectius i els compromisos del govern municipal en rela-
ció a la conservació del verd i de la biodiversitat i en rela-
ció a com la població els coneix, en gaudeix i en té cura.

 Millora del coneixement en relació al verd 
urbà establint línies de col·laboració amb 
centres de recerca

En el Pla es preveuen línies d’acció encaminades a apro-
fundir en el coneixement de l’efecte del canvi climàtic en 
la vegetació natural, la selecció d’espècies en funció dels 
seus requeriments hídrics i dels seus serveis ecològics o 
la incorporació de recursos hídrics alternatius en el reg 
de la vegetació de la ciutat.

 Regulació microclimàtica i de minimització de 
l’efecte illa de calor

La presència abundant de vegetació proporciona ombra, 
humitat i frescor, de manera que es millora el confort de 
l’espai públic. En aquest sentit, s’estan dissenyant diversos 
corredors verds (vegeu capítol 4, verd urbà i biodiversitat  ) i 
s’estan cercant espais d’oportunitat per proporcionar més 
superfície verda (cobertes i murs verds). Barcelona dispo-

A nivell global, ciutats aparentment diferents, 
comparteixen problemàtiques equiparables que 
incrementen la fragilitat dels sistemes i els impactes 
sobre les persones. Per això és important promoure 
l’intercanvi d’experiències entre ciutats.
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sa de 65 ha de sostre per ser ocupades, comptant només 
els edificis d’ús públic i de 95,7 ha si s’hi afegeixen equipa-
ments privats com ara hotels, museus, clíniques i centres 
educatius. Aquestes cobertes i murs verds contribueixen a 
la regulació microclimàtica en:

 Millorar l’aïllament tèrmic dels edificis. 

 Refrescar l’ambient millorant així l’eficiència dels pa-
nells solars.

 Retenir aigua de pluja reduint l’aigua recollida pel sis-
tema de clavegueram i per tant també la càrrega con-
taminant que arriba a les depuradores, etc.

2.3.4. Conservació de la biodiversitat 
com a riquesa de la ciutat

 Conservació de la biodiversitat d’espècies 
vulnerables al canvi climàtic

Com ara el Programa de protecció dels amfibis. Segons 
la IUCN el 52% dels amfibis són sensibles al canvi cli-
màtic. En col·laboració amb l’associació Galanthus, el Zoo 

La coberta de la Biblioteca Zona Nord (o d’altres iniciatives municipals com la de la Fàbrica del Sol) és un bon exemple de la rellevància d’aquest tipus de cobertes vegetades.

La conservació de la biodiversitat és una prioritat de 
la ciutat.
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i la Universitat de Barcelona (UB), s’impulsa des de 2008 
un programa amb el qual s’han establert uns protocols 
d’actuació i gestió per part del personal que realitza el 
manteniment dels parcs i jardins amb basses, es realitzen 
censos, es reintrodueixen individus, es milloren els hàbi-
tats, s’extreuen animals exòtics de les basses i es fa difu-
sió del projecte per sensibilitzar la població i guanyar-se’n 
la complicitat. S’han posat en llibertat 158 tòtils, 146 reine-
tes i 85 granotes verdes i s’han rescatat 450 capgrossos.

2.3.5. Planificació i grans obres per 
garantir el subministrament d’aigua 

 Pla Tècnic per a l’Aprofitament dels Recursos 
Hídrics Alternatius 2012-2015

El Pla assenyala que la quantitat de recursos exis-
tents potencialment explotable és important, tant 
des del punt de vista de recursos del freàtic com de 
l’aigua regenerada a l’EDAR del Prat. També eviden-
cia que hi ha demandes que poden ser satisfetes amb 
aquests recursos alternatius i realitza una anàlisi de 
les característiques i particularitats dels diferents ti-
pus d’aigua no potable i els requisits de qualitat per 
als diferents usos (vegeu capítol 9. Cicle de l’aigua  ).  

 Construcció de la dessalinitzadora

El 20 de juliol de 2009 es va posar en servei la dessali-

nitzadora de Barcelona, situada al Prat de Llobregat. Té 
la capacitat per produir més de 60 hm3 d’aigua potable 
cada any (el 25% de l’aigua subministrada a Barcelona i 
la seva àrea metropolitana), tot i que actualment només 
està en funcionament al 10% per tal de poder realitzar 
el manteniment de les instal·lacions.

  
Millora de la redundància del sistema

Amb l’execució de l’obra de connexió dels dipòsits de ca-
pçalera de les 2 conques Llobregat – Besòs i l’elaboració 
de plans de contingència a les diferents cotes de pressió 
per garantir el subministrament.

  
Pla d’Actuació Municipal per a Risc de Sequera

El Pla permet anticipar-se a una situació de sequera i apli-
car mesures dràstiques i concretes per estalviar aigua, així 
com informar i sensibilitzar la població. Les mesures pre-
ses per l’Ajuntament (dins la situació d’Excepcionalitat I) 
generaren un estalvi d’uns 83.000 m3/mensuals. Algunes 
d’elles van ser reduir el nombre d’hores de funcionament 
de les fonts, incrementar l’ús d’aigua freàtica fins el 67% 
del total per a la neteja dels carrers i també per al reg, etc.

 Actuacions de sensibilització de la ciutadania 
per reduir el consum d’aigua

(vegeu apartat 9.3.4 Campanyes per la sensibilització de la  
ciutadania   )

2.3.6. Gestió d’inundacions i 
protecció del litoral

 Millora de la planificació i gestió del 
clavegueram

Per una banda s’ha implementat un sistema de gestió te-
lecomandada i per l’altra s’ha creat una TISU (vegeu 2.3.1. 
Creació de noves eines per la millora de la governança      ) 
específica que estudia els punts crítics a la xarxa i en 
funció dels resultats obtinguts es prioritza i planifiquen 
les inversions per a la millora de la xarxa de sanejament.

 Gestió d’inundacions amb la xarxa de dipòsits 
subterranis de retenció d’aigües pluvials o anti-
DSU (Descàrregues dels Sistemes Unitaris)

Per tal d’evitar l’abocament directe al mar de l’aigua 
pluvial, fortament contaminada atès l’escorriment de la 
ciutat, i alhora evitar inundacions, es compta amb una 
xarxa de dipòsits que retenen les aigües que, un cop 
passat l’episodi de pluges, són reconduïdes de forma la-
minada cap a la depuradora, de manera que s’augmenta 
el percentatge d’aigua de pluja depurada abans de ser 
abocada al mar. A més, l’aigua retinguda disminueix el 
seu grau de contaminació gràcies a la sedimentació pro-
vocada per la seva retenció.

La pluviositat anual el 2011 va ser de 758 l/m2, repartits 
en 58 dies de pluja significativa. Es va arribar en cinc oca-
sions al nivell de pluja definit com d’alerta i tres cops al 
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dipòsits en funcionament
dipòsits en projecte
dipòsits planificats

d’emergència. En totes aquestes pluges, els dipòsits de 
retenció van evitar la sobrecàrrega de la xarxa de dre-
natge en els moments més crítics de les inundacions. A 
més, van permetre reduir l’abocament al mar de 1.784 
tones de matèria sòlida en suspensió a l’aigua mitjançant 
la regulació de 7,15 milions de m3 d’aigua.

També com a gestió d’inundacions i per afavorir que la 
pluja que cau a la ciutat s’infiltri en el subsòl i augmenti 
els reservoris subterranis d’aigua en zones altes de nova 
urbanització, s’impulsen les Tècniques de Drenatge Urbà 
Sostenible (TEDUS), que laminen els cabals punta i dis-
minueixen els volums d’escorriments. Deu espais verds 
s’han dissenyat amb tècniques de drenatge sostenible.

 Gestió del litoral a partir del Pla 
d’Estabilització de les Platges de Barcelona

El Pla té com a objectiu la protecció de la façana marí-
tima de la ciutat i evitar la pèrdua de sorra que es pro-
dueix cada any per efecte dels temporals del mar. El pro-
jecte consisteix en el reforçament del front litoral per tal 
de garantir la conservació de la sorra de les platges, així 
com la qualitat ambiental de l’aigua.

Amb un cost de 33.000.000 euros –finançats pel Ministeri 
de Medi Ambient-, el projecte abasta els gairebé 5.000 m 
de costa del litoral barceloní. El projecte es va desenvolu-
par en diverses fases i les principals actuacions van ser 
prolongacions i construccions de dics per contrarestar 
els corrents marítims que feien perdre sorra a les platges 
i l’aportació de més de 700.000 m3 de sorra.

Barcelona compta amb una xarxa 
de 12 dipòsits anti-DSU, amb una 
capacitat total de 600.000 m3. 
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2.3.7. L’estalvi, l’eficiència i les 
renovables, claus per garantir el 
subministrament energètic

   
Creació d’eines de planificació i gestió

El Pla d’Autosuficiència Energètica defineix les estratè-
gies que han de dur a l’augment de l’eficiència energèti-
ca, la presència d’energies renovables i la reducció de les 
emissions de contaminants des de l’àmbit local. 

Pel que fa al Pla d’Autosuficiència Energètica dels Edi-
ficis Municipals, preveu actuacions a realitzar en les 
instal·lacions municipals per reduir-ne el consum 
d’energia, que representa el 10% del consum de tota 
l’activitat municipal i transport públic. 

El Pla de Millora de l’Enllumenat de Barcelona ha per-
mès millorar la gestió de la il·luminació de la ciutat. En els 
darrers anys, s’ha incrementat el nombre de làmpades 
mentre que el consum d’energia ha disminuït més de 3,7 
milions de KWh anuals. També s’ha renovat la xarxa de 
semàfors amb tecnologia LED.

 Aposta per les energies locals a través 
d’ordenances solars i valorització de residus

Barcelona compta des del 1999 amb l’Ordenança 
Solar Tèrmica, pionera a nivell internacional, que fa 

obligatòria la incorporació de captadors solars tèr-
mics en els edificis rehabilitats o de nova construcció. 
El 2012 va entrar en vigor també l’Ordenança Solar  
Fotovoltaica.

D’altra banda, els residus generats a Barcelona són trac-
tats en diverses insta·lacions per obtenir-ne energia. Per 
exemple, a la planta de valorització de residus de Sant 
Adrià del Besòs es produeixen 16.900 kWh de calor i 
108.000 kWh/any de fred. Els ecoparcs que donen ser-
vei a la ciutat també compten amb instal·lacions de ge-
neració i aprofitament del biogàs per produir electricitat 
i calor gràcies a una planta de cogeneració. A través del 
tractament dels residus orgànics els ecoparcs generen 
196.135.203 kWh/any.

 Millora de l’eficiència energètica amb xarxes 
de calor i fred

A nivell d’eficiència és important destacar la producció 
d’electricitat i subministrament de fred i calor a través 
de la nova central d’Ecoenergies, a la Zona Franca (en 
construcció) que combina diversos sistemes que la fan 
singularment eficient: l’aprofitament del fred residual 
provinent de la regasificadora del Port i la construcció 
d’una central de biomassa i una de trigeneració. D’altra 
banda, la xarxa de calor i fred de la zona del Fòrum i 
del 22@ (Districlima), que utilitza la calor de la planta de 
valorització de residus de Sant Adrià, proporciona clima-
tització a una superfície de 360.000m2, que correspon a 
49 edificis de serveis i 4 de residencials.

  
Millora de la gestió d’incidències

S’han elaborat uns protocols d’actuació per, en de-
terminades casuístiques, identificar aquelles incidèn-
cies que poden ser crítiques, comunicar-les als ser-
veis responsables a temps perquè puguin determinar 
el grau d’afectació, fer front a la interdependència 
amb altres sistemes i disminuir així el risc de fallida  
en cascada.

La xarxa Districlima produeix i distribueix aigua fre-
da i calenta aprofitant la combustió de residus ur-
bans i l’energia de l’aigua del mar.
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2.4 Objectius i mesures de futur

Els darrers anys la resiliència i l’adaptació al canvi climàtic 
han estat una prioritat de la ciutat, fet que es demostra 
amb la gran quantitat de mesures que ja han estat des-
envolupades. No obstant això, encara hi ha un gran camí 
per recórrer que es concreta amb mesures per continuar 
millorant el coneixement, per millorar la planificació i la 
gestió i per complir els compromisos internacionals. 

2.4.1. Un compromís per a una 
estrategia d’adaptació

 Compromís internacional mitjançant l’adhesió 
al Pacte d’alcaldes i alcaldesses per a 
l’adaptació 

Per part de l’Ajuntament de Barcelona, que es subs-
criurà de manera voluntària. D’acord amb l’Estratègia 
Europea d’Adaptació al Canvi Climàtic (EC, 2013) 
l’Ajuntament es comprometrà a desenvolupar una es-

tratègia d’adaptació local (amb un temps límit de 2 anys 
després de la signatura). 

2.4.2. La planificació per a esdevenir 
una ciutat més resilient

 Pla de Resiliència i Adaptació al Canvi Climàtic, 
una eina bàsica de planificació i gestió

Barcelona està redactant el seu Pla amb els objectius de: 

 Involucrar tots els agents i millorar la coordinació inter-
departamental i institucional per fer front als riscos per 
construir una ciutat més resilient i menys vulnerable.

 Ampliar la formació, la capacitació laboral i el desen-
volupament del personal per tal de garantir la dispo-
nibilitat de professionals qualificats en la recuperació 
crítica i construcció de resiliència.

 Incorporar les variables de resiliència i el canvi climàtic 
en la planificació, els programes i la legislació i establir 
criteris per a la presa de decisions.

 Sistematitzar i definir una metodologia per a la identi-

ficació i avaluació de riscos, així com el seu impacte en 
l’economia, el medi ambient i la ciutadania.

 Definir mesures que tinguin en compte la protecció, 
la millora i l’enfortiment dels sistemes existents. Des-
prés d’una crisi, reconstruir i actualitzar les metodolo-
gies d’acord amb l’experiència passada.

 Definir les accions clau per fer front a les vulnerabili-
tats de la ciutat, establint les responsabilitats corres-
ponents, recursos i cronogrames.

 Definir criteris i metodologies per donar prioritat a les 
mesures descrites, considerant les incerteses dels ris-
cos i les conseqüències.

 Definir un sistema de monitoratge de la resiliència, mi-
llorar la disponibilitat de dades i la generació d’eines 
d’informació per a una millor anàlisi (sistemes de ma-
patge, visualització i comunicació).

 Augmentar la consciència general sobre la resiliència 
i el canvi climàtic i involucrar als ciutadans a través de 
projectes de participació.

 Consolidar Barcelona com a líder en resiliència a la re-
gió mediterrània.

El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per a l’adaptació 
(Mayors Adapt) és una iniciativa europea per implicar 
els governs locals en l’adaptació al canvi climàtic.
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Situació 
actual Desplaçaments 

diaris

Pacificació de carrers 
‘Ampliació de la 
superfície per a 
vianants’ ‘Contenció 
del vehicle privat’

Foment de la 
bicicleta ‘Ampliació 
de carrils bici’ 
'Millores del Bicing’

Connectivitat i 
eficiència 'Xarxa 
ortogonal de bus'  
‘Electrificació de la 
mobilitat’

Desplaçaments de connexió  

35,9 %  
Desplaçaments interns 

64,6 %

Gestió de mercaderies  
‘Vehicles elèctrics per a 
l'última milla’

Seguretat ‘Pla de 
seguretat viària’

Línies 
de 
treball

Mobilitat i 
transport 

urbà

Visió de futur

Esdevenir 
una ciutat en 
què la mobi-

litat sigui 
més sosteni-

ble i amb 
millor quali-
tat de vida 
als barris

7.662.339

Transport públic

Transport privat

A peu

Amb bicicleta
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3.1 Visió, reptes i oportunitats

Visió de futur

Barcelona vol esdevenir una 
ciutat en què la mobilitat si-
gui més sostenible, on es mi-
llori la qualitat de vida als barris 
de la ciutat, es democratitzi l’ús 
de l’espai públic i es promoguin 
formes de moure’s més sosteni-
bles. També pretén internalitzar 
els costos ambientals de la seva 
mobilitat fent front als impactes 
que genera. En aquest sentit, la 
substitució de vehicles conven-
cionals que utilitzen combus-
tibles fòssils per vehicles elèc-
trics, és un factor essencial. 

La mobilitat de Barcelona està condicionada entre altres coses per la situació geogràfica de la ciutat, amb importants límits físics, alhora 
que amb una posició de centralitat molt marcada que la fa ser un nucli i motor de país on es concentra una gran activitat i conseqüen-
tment molts trajectes d’entrada i sortida. 

 Barcelona està envoltada de muntanyes, de rius i del mar. Per aquest motiu només existeixen quatre corredors d’accés (Llobregat, 
Besòs, cap al nord i cap al sud). Aquests corredors estan plens d’infraestructures i la seva estretor en dificulta la construcció de noves. 

 És el punt central d’una gran àrea metropolitana. Constitueix el centre d’una estructura territorial complexa, d’elevada densitat 
i formada per un sistema de polaritats de ciutats mitjanes. Al llarg dels anys s’ha produït un transvasament d’activitat (especialment 
industrial) cap a aquestes ciutats que ha provocat un ràpid creixement de les necessitats de mobilitat entre Barcelona i l’exterior.

 Constitueix una ciutat de pas per a molts trajectes. La situació estratègica de Barcelona, en mig del corredor mediterrani i amb un dels 
ports més importants de la Mediterrània, i el fet de ser un gran centre econòmic del país, la converteix en una zona de pas i d’elevat trànsit. 

 Hi ha grans vies que divideixen la ciutat. La presència d’infraestructures viàries de gran capacitat al bell mig de la ciutat, com la 
Meridiana o la Gran Via, no només té impactes ambientals directes (contaminació, soroll) sinó de divisió física de la ciutat. 

 Barcelona és una ciutat densa, compacta i complexa. Aquestes característiques de la ciutat comporten distàncies relativament 
curtes entre els llocs que, juntament amb una barreja d’usos i serveis, afavoreixen els desplaçaments a peu.

 És una de les ciutats amb més turisme del món. La majoria dels turistes es desplacen en transport públic, per això, cal incorpo-
rar a la planificació de mobilitat de la ciutat les seves necessitats. 

 La xarxa d’autobusos és molt complexa. Hereva dels anys 50, tenia l’objectiu de connectar el centre històric amb els diferents barris de 
la ciutat. Com a resultat, la xarxa actual no és isòtropa, la qual cosa comporta un difícil encaix amb la transformació urbanística de la ciutat.

 L’orografia muntanyosa condiciona la mobilitat. Bona part de la ciutat fa pujada i dificulta la mobilitat a peu o en bicicleta, i 
l’accés en transport públic (per això s’han introduït busos de barri en moltes àrees de Barcelona). 

 No hi ha tradició d’utilització de la bicicleta. La ciutat de Barcelona encara no té consolidat l’ús de la bicicleta. Tanmateix, des de 
la implantació del Bicing i l’ampliació del carril bici el seu ús s’ha fet més popular.
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3.2 Context general i situació actual

A Barcelona, el transport és, actualment, la principal 
causa de contaminació atmosfèrica i acústica i tam-
bé suposa una despesa energètica molt important. El 
transport de persones i mercaderies s’ha convertit en 
el principal consumidor d’energia mundial amb més del 
40% de l’energia primària i el 24% del consum d’energia 
final. A més, el sector del transport encara presenta una 

diversificació energètica reduïda, ja que els derivats del 
petroli cobreixen el 95% de totes les necessitats ener-
gètiques del sector. 

La motorització progressiva de la societat, l’augment de 
la mobilitat obligada, la dependència del vehicle privat, 
la sinistralitat, la congestió, les repercussions ambien-
tals, etc., requereixen replantejar el model actual de mo-
bilitat urbana cap a una mobilitat més sostenible.

Les competències en mobilitat de Barcelona són com-
partides entre diferents entitats, la cooperació entre les 
quals és imprescindible per assolir els objectius estra-
tègics. Disposa d’una diversitat de xarxes de transport 

El sector del transport a Barcelona és el responsable de: 

 37% de les emissions de GEH de la ciutat

 Més del 50% de les emissions de NOx i  
 partícules

 Més del 80% del soroll de la ciutat
Administració competent Titular de la infraestructura Titular del servei

Generalitat de Catalunya Ferroviària: Metro, FGC, Tramvia FGC (incorpora 7 línies de Renfe 
Rodalies) Autobús interurbà

Àrea Metropolitana de  
Barcelona (AMB)

Metro, Bus Barcelona, Bus AMB. 
Taxi

Administració de l’Estat Xarxa estatal RENFE RENFE (estatal, regional i 6 línies 
de Rodalies)

Autoritat del Transport Metropolità (ATM) Tramvia

públic que són: Metro, Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC), Tren (Renfe rodalies, regional i estatal), 
Tramvia, Bus (inclòs el bus de barri i el bus turístic) i Au-
tobús interurbà.

Pel que fa a les infraestructures viàries, l’Estat n’és 
l’administració competent sobre la xarxa bàsica esta-
tal i europea, la Generalitat de Catalunya sobre la xar-
xa bàsica catalana i la Diputació de Barcelona sobre la 
xarxa local. El Consell comarcal del Barcelonès s’ocupa 
del manteniment integral de les rondes de Barcelona 
i l’Ajuntament de l’ordenació del trànsit i la seguretat 
viària, dels vianants i les bicicletes i de la distribució de 
mercaderies.

Les xarxes de transport públic de Barcelona estan 
gestionades per 4 administracions diferents
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3.2.1 Diferents modes de transport 
pels desplaçaments interns i pels de 
connexió

A Barcelona es realitzen a diari un total de 7.662.339 eta-
pes de desplaçament, de les quals un 64,06% correspon 
a desplaçaments interns i un 35,94% a desplaçaments 
de connexió (entre Barcelona i l’exterior).

La mobilitat ha anat disminuint els darrers anys, tant en els 
desplaçaments interns, tot i que es produeix una lleugera 
pujada els anys 2010 i 2011, com en els de connexió, proba-
blement lligat a l’estancament econòmic iniciat l’any 2007.

En els desplaçaments interns predomina la bicicleta i 
l’anar a peu amb un 49,14%, mentre que en els des-
plaçaments de connexió predomina el transport pú-
blic amb un 50,20%. Pel que fa al vehicle privat, s’usa 
molt més en els desplaçaments de connexió, repre-
sentant un 42,15%, que en els interns, en què repre-
senta el 17,67%.

La mobilitat amb modes més sostenibles s’ha vist 
accelerada en els darrers anys, segurament pels 
efectes de la crisi econòmica.

3.2.2 Els cotxes perden pes a la ciutat

La mobilitat a peu s’incrementa. S’han creat noves zones 
amb prioritat per a vianants, arribant a la xifra actual 
del 32,7% de desplaçaments a peu, tenint en compte els 
interns i els de connexió.

Els desplaçaments en bicicleta s’incrementen. El nom-
bre d’etapes s’ha incrementat un 1,7% el darrer any, amb 
un total de 118.151, de les quals 109.282 són internes. 
Durant l’any 2013, s’han construït 7,9 km de carril bici, 
fins arribar actualment a disposar de 104,9 km, la qual 
cosa representa 0,06m/càpita. Pel que fa al servei públic 

Des de 2008 el transport privat ha anat 
disminuint progressivament, tant en els 
desplaçaments interns com en els de connexió.
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de bicicletes “Bicing” el 2013 es manté el nombre de bici-
cletes en servei i es retorna el nombre de viatgers a va-
lors de 2011, arribant als 14,2 milions de viatgers a l’any.

La mobilitat en transport públic es manté força estable. 
Respecte al 2010, s’han reduït en un 2,4% el nombre de 
validacions en transport públic. Possiblement, aquests 
dos darrers anys, la situació de crisi hagi comportat una 
lleu substitució del transport públic per trajectes a peu 
o en bicicleta. 

El percentatge de població que viu a 300 metres d’algun 
transport públic és del 98,9%.

La mobilitat en vehicle privat baixa. El nombre de des-
plaçaments en vehicle privat ha passat de 2.227.000 el 
2008 a 2.028.000 el 2013. El parc de vehicles total tam-

El darrer any el nombre de morts per accident 
de trànsit ha estat el més baix del segle, amb 22 
víctimes.

El 64% de la població viu a < 3 minuts d’un punt 
bicing (200 m).

Serveis 1999 2004 2008 2012

Espais verds a 300 m 99,4 99,5 99,4 99,3

Transport urbà a 300 m 98,7 98,7 99,9 98,9

Punts de brossa neta a 300 m 99,9 99,2 99,2 58,4

Centres educatius a 300 m 62,7 68,5 67,3 89,3

Centre d’atenció sanitària a 300 m 28,8 28,1 34,2 32,5

En termes 
generals, 
Barcelona és una 
ciutat en què els 
diferents serveis 
estan a prop de 
la gent.

bé s’ha reduït, del 2009 al 2012 un 1,4%, que represen-
ten 13.571 unitats de vehicles menys al carrer i el fac-
tor d’ocupació del cotxe continua sent molt baix (1,21 
persones/cotxe). Destaca el cas del parc de furgonetes 
i camions que s‘ha reduït un 15,1% en el mateix període 
(2009-2012). Actualment la calçada representa el 57% 
de l’espai viari, però la mobilitat en vehicle privat només 
el 26,7% de la mobilitat.

La mobilitat en motocicleta representa el 17,4% de la 
mobilitat en vehicle privat. I el total de motos i ciclomo-
tors suposa un 30,6% del parc de vehicles privats. 

El 2013 hi ha 436,4 km de zones 30 a la ciutat, en què els 
vehicles no poden superar els 30 km/h i amb les quals 
s’han pacificat carrers i ha disminuït l’accidentalitat. 

La superfície per a vianants s’ha 
anat incrementant els darrers anys.
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3.3 Mesures realitzades per a una mobilitat més sostenible

Les mesures implantades els darrers anys han anat 
orientades a reconvertir Barcelona en una ciutat per a 
les persones, millorant i ampliant el transport públic i 
promovent una mobilitat més sostenible i segura.

3.3.1 Del Pacte per la Mobilitat al Pla 
de Mobilitat Urbana

  
Pacte per la Mobilitat

Aglutina l’acció de participació entre l’Ajuntament i la socie-
tat civil a través de més d’una trentena d’entitats, associa-
cions i experts en temes de mobilitat, per definir conjun-
tament el model de mobilitat amb criteris de sostenibilitat. 
Constitueix l’òrgan consultiu i de participació ciutadana 
bàsic en les qüestions que afecten la mobilitat a la ciutat.

 
Pla de Mobilitat Urbana 2008-2012

En el context del Pacte per la Mobilitat l’Ajuntament de 
Barcelona va redactar l’anterior Pla de Mobilitat Urbana 
2008-2012, que marca les línies estratègiques a seguir 

pel que fa a la mobilitat de la ciutat, i que recentment 
s’ha actualitzat.

3.3.2 Per Barcelona, a peu o en 
bicicleta

 
Foment dels desplaçaments a peu

Implantació de diverses mesures per fomentar i millorar 
la mobilitat a peu, algunes de les quals són:

 Ampliació de la superfície per a vianants de les vo-
reres o zones exclusives per a vianants, amb restric-
cions a l’accés de vehicles a motor.  

 Pacificació del trànsit en zones de convivència entre via-
nants i vehicles, en les quals el vianant té sempre priori-
tat i la velocitat de qualsevol vehicle queda limitada. 

 Senyalització de rutes per a vianants.

 Reducció d’obstacles a la via pública i millora de 
l’accessibilitat.

La xarxa de carrils bici es va incrementant, es 
van diversificant els recorreguts i millorant els 
desplaçaments mar-muntanya i Besòs-Llobregat.
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 Instal·lació d’ascensors en zones costerudes. 

 Consolidació dels Camins Escolars, perquè els nens i 
nenes puguin anar sols a l’escola, i que contribueix a 
la cohesió social i millora de les relacions als barris.

 
Millores per als desplaçaments en bicicleta

Les mesures dutes a terme per incrementar l’ús de la 
bicicleta són: 

 Redacció del Pla de Foment de la Bicicleta 2012.

 Ampliació de la xarxa de carrils bici. 

 Increment de les places d’aparcament per a bicicletes. 
Al 2013 hi ha 22.350 places.

 Ampliació del servei de préstec de bicicletes Bicing i 
millora dels punts d’estacionament.

 Campanyes de comunicació com “Bicivisme” o la “Set-
mana de la bici”. Els punts de préstec de bicicleta Bicing i la xarxa de carrils bici es distribueixen per gran part de la ciutat.

Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient - Informe ambiental 2013
41

Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient - Informe ambiental 2013
Mobilitat i transport urbà



3.3.3 El transport públic de la ciutat, 
més i de millor qualitat

  
Ampliació de la xarxa de metro

Posada en servei de més quilòmetres de túnel i noves 
estacions, arribant a la xifra actual de 102,6 km de lon-
gitud. S’han posat en servei el primer tram de la línia 
9/10, les prolongacions de les línies 2 i 3 (Canyelles - 
Trinitat Nova) i un nou tram de la línia 5, entre Horta i 
Vall d’Hebron. Pel que fa a les estacions, també s’han 

incrementat arribant a la xifra de 141.  A més, destaca el 
servei continuat durant tota la nit els caps de setmana.

 Compromís perquè les xarxes de transport 
siguin accessibles a tothom

a través del Pla Director d’Accessibilitat Universal que 
TMB va elaborar l’any 2010. Actualment l’accessibilitat 
de les xarxes de transport públic és la següent:

 Metro. A desembre de 2013 estan adaptades el 86% 
de les estacions per a persones amb mobilitat reduïda. 
Algunes mesures són: sistemes de navegació per veu, 

d’encaminadors per a cecs, de dispositius lluminosos de 
tancament de portes, plataformes per facilitar l’accés, etc. 

 Bus. Des de 2007, tots els autobusos són accessibles a 
les persones amb discapacitats funcionals: a l’interior 
dels vehicles, amb espais adequats i avisadors de 
parada visuals i sonors; a l’exterior, amb el dispositiu 
d’infoaccessibilitat per a invidents. 1.400 parades te-
nen plataformes d’accés al vehicles.

 Telefèric de Montjuïc. Des de 2007 és una instal·lació 
totalment adaptada. L’any 2008 va rebre el Certificat 
d’Accessibilitat Universal.

Per tal de potenciar la mobilitat amb transport públic, TMB ha prioritzat l’accessibilitat de les diferents xarxes de transport (bus, metro, telefèric).
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Nova xarxa de bus ortogonal més eficient 

El 2012, l’Ajuntament i TMB varen iniciar la reformulació 
de l’actual xarxa d’autobusos basada en una malla orto-
gonal de menys línies però més eficient. 

La nova xarxa disposarà de 28 línies (17 verticals, 8 
horitzontals i 3 diagonals) que substituiran les actuals, 
de les quals actualment se n’han implantades 10. La 
nova xarxa incorpora també àrees d’intercanvi en-
tre línies i amb altres mitjans de transport ubicades  
estratègicament. 

La nova xarxa és:

 Més ràpida, a intervals de 5-8 minuts, gràcies als 
nous recorreguts més rectilinis i a la implantació de 
millores en la gestió semafòrica. Gairebé la meitat de 
la població podrà anar a qualsevol punt de la ciutat en 
menys de 40 minuts.

 Més eficient, gràcies a les millores dels punts 
de connexió. El 95% dels ciutadans podran des-
plaçar-se a qualsevol punt de la ciutat fent un únic  
transbordament.

 Més fàcil d’entendre per part dels ciutadans, per la 
seva senzillesa i perquè la nova imatge i senyalització 
en faciliten la comprensió.

La nova xarxa de bus ortogonal incorpora recorreguts més rectilinis per guanyar rapidesa en els trajectes. 
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L’ambientalització de la flota de transport públic

TMB ha desenvolupat un procés de reconversió de la 
flota d’autobusos per reduir els seu impacte ambiental, 
de manera que actualment es pot considerar de les més 

netes d’Europa. Una de les tecnologies que s’està im-
plantant amb més força com a pas previ a l’electrificació 
(en què també s’està treballant), és la dels vehicles hí-
brids que combinen els motors elèctrics amb els de 
combustió. Aquests vehicles contribueixen a una dis-
minució del 22% al 35% de consum de combustibles i 
d’emissions de contaminants. I proporcionen un estalvi 
net per autobús al final de la seva vida útil (14 anys) de 
28.000 euros.

Pel que fa al metro destaquen els esforços realitzats en 
els darrers anys amb l’adquisició de trens més eficients, 
participant en projectes europeus (SEAM4US) en els 
quals s’avalua i s’optimitza el consum energètic de di-
verses estacions actuant sobre l’enllumenat, la potència 
contractada, els equips de transport vertical, etc. Tam-
bé s’han implantat noves consignes de velocitat òptima, 
que aconsegueix estalvis de fins el 15%.

Unitats Característiques 
ambientals

Dièsel baixes emis-
sions o amb filtres 
anticontaminants

534 Euro 4 o Euro 5

Gas natural  
comprimit

398 vehicles ambiental-
ment avançats (EEV), 
equiparables a Euro 
6

Dièsel convertits 
en híbrids

70 equiparables a Euro 5

Gas natural con-
vertits en híbrids

13 vehicles ambiental-
ment avançats (EEV) 
amb menor consum

Híbrids nous 49 Euro 5, Euro 6 o EEV

Elèctric pur 1 Emissió zero

Total 1.065

3.3.4 La gestió de mercaderies: de 
camions a tricicles

 Prova pilot de distribució de mercaderies amb 
tricicles elèctrics 

Durant 6 mesos s’ha dut a terme una prova pilot al Dis-
tricte de Ciutat Vella, co-finançada pel programa euro-
peu Smile. S’ha construït una micro-plataforma, creant 
un mini-moll de càrrega i descàrrega, on els camions i 
furgonetes deixen les mercaderies, i des de la qual una 
flota de tricicles elèctrics finalitza el procés de lliura-
ment, en el recorregut que es coneix com a “l’última mi-
lla”. Els principals objectius del projecte han estat acon-
seguir una logística àgil, moderna i sostenible, estalviar 
costos de temps i de quilòmetres recorreguts, estalviar 
combustible, reduir emissions i pacificar el trànsit. 

La flota d’autobusos de TMB es compon de 1.065 
unitats totals, de les quals 132 són híbrides. 

plataforma de distribució destinataris 
zona de pacificació del trànsitdistribuïdors tricicles

Amb la micro-distribució de mercaderies s’evita l’entrada dels camions i furgonetes al casc antic.
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3.3.5 El vehicle privat, regulat i amb 
contenció

 Contenció del vehicle privat i reducció de 
l’accidentalitat

La política municipal orienta les seves actuacions vers el 
foment d’un ús més racional del vehicle privat a través 
de dues eines principals:

 Limitació de l’espai viari, amb mesures de pacificació com 
les zones 30 o les zones de convivència entre vianants i 
vehicles, que també permet reduir l’accidentalitat. 

 Regulació de l’aparcament, com la implantació de 
l’àrea verda i la diversificació dels tipus d’aparcament 
(lliure, lliure nocturn, àrea blava, motos, reservat, etc.). 
Aquestes mesures van permetre que entre els anys 
2007 i 2011 l’aparcament lliure dels turismes dismi-
nuís un 45%, mentre que l’Àrea Verda Preferent va 
augmentar un 59,8% i l’estacionament de motos en 
calçada es va incrementar.

  
Gestió del vehicle privat

S’han implantat mesures en la gestió del trànsit per op-
timitzar-lo, d’augment de l’ocupació del vehicle i de fo-
ment del car-sharing (plataforma per compartir vehicle 
sent-ne socis) i del car-pooling (sistema per compartir 
trajecte amb un mateix vehicle).

   
Pla de Seguretat Viària de Barcelona 2013-2018 

Amb l’objectiu de reduir un 30% el nombre de víctimes 
mortals (en coherència amb l’objectiu de la Unió Europea 
de disminuir un 50% el 2020 en relació amb el 2010) i un 
20% el nombre de ferits greus, es preveuen mesures edu-
catives i de conscienciació, accions preventives i de control 
i actuacions correctives de millora de la infraestructura 
viària. S’actua prioritàriament amb els col·lectius més vul-
nerables com són els vianants, els ciclistes i els motoristes.

  
Divulgació de la mobilitat sostenible i segura

S’han desenvolupat diverses campanyes per la conten-
ció del vehicle privat i per fomentar una mobilitat més 

sostenible. Algunes d’aquestes campanyes són:

 Setmana de la mobilitat sostenible.

 Dia sense cotxes.

 “MOTOCIVISME”,  campanya preventiva per a un ús 
responsable de la moto.

 “Nou Semàfor Barcelona”, campanya per donar a 
conèixer els nous semàfors en el marc del Pla de Re-
novació de la Xarxa Bàsica Centralitzada.

 Jornades tècniques de senyalització urbana.

 XVII Fòrum Barcelona de seguretat viàri.

El Park(ing) Day és una iniciativa anual que es realitza a més de 170 ciutats de tot el món, on entitats i ciutadans 
fan instal·lacions efímeres en places d’aparcament de cotxes amb l’objectiu de reivindicar un model de ciutat 
més sostenible.
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3.4 Objectius i mesures de futur

Barcelona disposa de dues eines clau de planificació 
que marcaran les línies estratègiques principals dels 
propers anys. 

3.4.1 Més eficiència i seguretat amb 
la planificació de la mobilitat

 Pla Director d’Infraestructures de la Regió 
Metropolitana de Barcelona 2011-2020 

És l’instrument estratègic de les actuacions en infraes-
tructures que dóna continuïtat a l’anterior PDI 2001-
2010. Comprèn cinc programes d’actuació:

 Ampliació de la xarxa ferroviària (Metro i FGC) i de 
tramvia. 

 Desplegament de la xarxa ferroviària estatal.

 Increment de la connectivitat entre modes de transport.

 Infraestructures de transport públic per carretera.

 Modernització i millora de les xarxes ferroviàries 
existents.

La implantació d’aquestes actuacions comportarà la 
posada en servei de 103 km de nova xarxa ferroviària 
i 92 noves estacions, l’augment del transport públic un 
8,4% en els desplaçaments a la regió metropolitana 
de Barcelona i la reducció de com a mínim un 12% del 
consum d’energia i de les emissions de contaminants a 
l’atmosfera.

La inversió total prevista necessària per al desenvolupa-
ment del PDI 2011-2020 és de 12.379,5M€ (IVA exclòs), 
un 25,2% inferior al de les propostes incloses en el PDI 
2001-2010.

  
Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 

És l’instrument de planificació estratègica que marca els 
objectius i les línies de futur en mobilitat. Consta d’una 
diagnosi, una part propositiva i l’avaluació ambiental.

El Pla Director d’Infraestructures (PDI) recull totes les 
actuacions en infraestructura de transport públic per 
a un decenni a l’àmbit de la Regió Metropolitana de 
Barcelona, amb independència de l’Administració i 
l’operador que l’explota.

El Pla de Mobilitat Urbana preveu que l’ús del 
transport públic arribi al 41,3% al 2018.
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El Pla de Mobilitat Urbana estableix objectius quantitatius per al 2018. 

* El valor mitjà anual de NO2 i PM10  no 
ha de superar els 40microgr/m3  en cap 
de les estacions de mesura de la ciutat. 
Tampoc no s’ha de superar el valor 
límit diari de PM10  (50microgr/m3) més 
de 35 vegades a l’any, ni el valor límit 
horari de NO2  (200microgr/m3) més de 
18 vegades l’any.

2012 Escenari PMU (2018)

Mobiiltat 
Segura

Aplicació del Pla Local 
de Seguretat Viària

249 ferits greus 
30 morts

20182012

-20% ferits greus 
-30% morts

Mobiiltat 
Sostenible

Compliment dels paràmetres 
UE* per NO2 i PM10

NO2: 4 estacions no compleixen 
(de 7) el valor mitjà anual

Compliment dels paràmetres  
UE en totes les estacions

Mobiiltat 
Equitativa

La nova xarxa de bus redueix el 
temps d’espera a la meitat

99% de la població té parada de bus 
<250m, freqüència mitjana 12’

99% de la població té parada de bus 
<250m, freqüència mitjana 6’

Mobiiltat 
Eficient

Millora la gestió logística 
de la mobilitat

Sistema de distribució urbana conven-
cional 2013 Prova Pilot Ciutat Vella

Microplataformes logístiques i noves tecnologies.  
Eficiència ocupació espai públic i millores amientals

A peu 35,1%

Bicicleta 2,5 %

TP 41,3%

VP 21,1%

A peu 31,9%

Bicicleta 1,5 %

TP 39,9%

VP 26,7%

A peu +10%

Bicicleta +67 %

Transport Públic +3,5%

Vehicle Privat -21%
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 Millorar l’adequació del transport públic per a l’accés 
de bicicletes.

 Revalorar la bicicleta a través de divulgació, comuni-
cació i promoció.

  
Transport públic

 Consolidar la Nova Xarxa Bus ortogonal.

 Foment de la T-Mobilitat: únic títol de transport públic.

 Disminuir els km en buit de circulació dels taxis.

  
Distribució urbana de mercaderies (DUM)

 Promocionar el repartiment DUM amb mitjans de 
baix impacte.

 Estudiar la implantació d’Àrees de Proximitat i Cen-
tres de Distribució.

PRINCIPALS MESURES PER A CADA UNA DE LES 
MODALITATS DE TRANSPORT

  
A peu

 Augmentar la seguretat dels vianants.

 Desenvolupar zones pacificades més eficients.

 Ampliar la superfície per vianants i millorar 
l’accessibilitat. 

 Implantar 5 superilles pilot com a noves organitza-
cions urbanes que tenen com a objectiu, entre d’altres, 
la mobilitat sostenible (Vegeu capítol 5. Ús sostenible del 
sòl  ).

  
En bicicleta

 Ampliar i millorar la xarxa d’itineraris i aparcaments 
de bicicletes.

 Reactivar el registre i marcatge de bicicletes per pre-
venir robatoris.

 Incorporació de noves tecnologies per millorar la gestió.

  
Vehicle privat

 Adaptació del disseny urbà per millorar la seguretat.

 Actuar sobre els punt crítics d’accidents de trànsit.

 Promoció de vehicles eficients que disminueixin el 
soroll, la contaminació o l’accidentalitat. 
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3.4.2 El vehicle elèctric, una 
oportunitat per millorar la qualitat 
de la ciutat

 Estratègia d’implantació del vehicle elèctric a 
Barcelona

Sent conscient dels beneficis que pot aportar la implan-
tació del vehicle elèctric a la ciutat (millora de la qualitat 
atmosfèrica, disminució de soroll, disminució de la de-
pendència energètica, contribució al desenvolupament 
d’energies renovables...), Barcelona vol agilitzar-ne la 
seva implantació. Per això cal la col·laboració entre totes 
les administracions, institucions i empreses del sector 
per garantir la presència del vehicle, la possibilitat de 
carregar-lo (actualment hi ha 263 punts de recàrrega), 
facilitar el finançament, implantar les polítiques de mo-
bilitat adients, etc.

Altres línies d’acció pública són l’aposta per la introduc-
ció del VE a les flotes municipals, demostrant al mercat 
la seva viabilitat, la potenciació de la xarxa de recàrrega a 
l’espai públic, l’extensió de la recàrrega en aparcaments 
subterranis i l’estímul i reglamentació per la implementa-
ció en aparcaments privats d’edificis nous i existents. L’any 
2013, Barcelona disposava de més de 300 vehicles elèc-
trics a la flota municipal, la major part als serveis de neteja.

Un dels objectius de l’Ajuntament de Barcelona és convertir el vehicle elèctric en un referent de transport 
individual, col·lectiu, públic i/o privat de la ciutat
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4.1 Visió, reptes i oportunitats

Visió de futur

Barcelona planteja la ciutat del 
futur com una ciutat on natura 
i urbs interactuïn i es potenciïn; 
per això vol:

 Disposar d’una infraestructu-
ra ecològica que aporti serveis 
ambientals i socials i que relligui 
ciutat i territori.

 Apreciar, conservar i potenciar 
la biodiversitat de la ciutat i evi-
tar la pèrdua d’espècies i hàbi-
tats, com a patrimoni natural de 
la Terra i com a benefici per a les 
generacions presents i futures.

 Aprofitar totes les oportunitats 
per fer lloc a la natura i per afa-
vorir el contacte de les persones 
amb els elements naturals.

La compacitat i la complexitat de la ciutat de Barcelona confereixen algunes limitacions al verd urbà i a la biodiversitat, però alhora 
aporten diversitat. Els principals condicionants que s’han de considerar són: 

 Barcelona és una ciutat compacta, limitada geogràficament entre mar, muntanya i rius i densament poblada. Amb 
una de les densitats més altes d’Europa, Barcelona disposa de poc sòl lliure per poder desenvolupar nous espais verds. 

 Integra diversitat d’ambients i ecosistemes. Les dues desembocadures de rius, amb els seus deltes; el litoral, amb platges so-
rrenques, la muntanya de Montjuïc; la serralada de Collserola a l’interior i el pla, que és l’espai més ocupat pel teixit urbà, confereixen la 
ciutat d’una especial riquesa d’hàbitats.

 És una ciutat calorosa, on plou poc i de manera irregular. Els mesos de juny i juliol, de mínima precipitació i màxima temperatura, 
són crítics. En general, l’escassa precipitació, i la seva distribució irregular al llarg de l’any, limiten la capacitat de retenció d’aigua de la 
vegetació que, a més, a l’entorn urbà es veu amplificada per la impermeabilització del sòl. Es preveu que amb el canvi climàtic aquesta 
situació pot empitjorar.

 Hi ha fauna i flora que pot ser invasora. Aquest fet porta problemes a l’espai públic i als espais naturals de la perifèria de la 
ciutat i pot comportar desplaçaments d’espècies autòctones.

 La planificació del verd és relativament recent. Fins l’any 1976 la ciutat de Barcelona no va disposar d’un pla urbanístic en el 
qual es fessin previsions en relació als espais verds. Per altra banda, el Pla Especial de Collserola data de 1987.

 Barcelona, sensible amb el verd urbà i la biodiversitat. Barcelona fa molts anys que treballa per a la protecció dels espais 
lliures i la biodiversitat. La biodiversitat s’ha incorporat en els compromisos polítics municipals i s’hi dediquen recursos humans i 
econòmics, treballant de manera coordinada amb altres institucions i entitat, tan locals com internacionals.
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4.2 Context general i situació actual

El verd és present en tota la trama urbana, però sovint 
forma taques aïllades, sense continuïtat. Els espais verds 
urbans aporten valors ecològics que són essencials per 
a la ciutat, com ara la naturalitat, la biodiversitat, la com-
plexitat i la connectivitat, i valors socioculturals, com la 
salut, el benestar, la bellesa, el paisatge, la cultura i la 
facilitació de les relacions socials. 

Una de les prioritats de la ciutat és i ha estat potenciar 
aquests serveis ambientals i socials del verd, protegir els 
espais lliures existents i ampliar-los i connectar-los sem-
pre que ha estat possible.

4.2.1 Barcelona, sensible amb el 
verd urbà i la biodiversitat

Barcelona fa molts anys que treballa per a la protecció 
dels espais lliures i la biodiversitat. Algunes de les fites 
clau són:

 Agenda 21 de Barcelona. L’ any 2001 s’aprova el 
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, renovat l’any 
2012, que dedica 10 línies d’acció a protegir i millorar 
el verd i la biodiversitat.

 Nova OMA (2011). S’aprova l’OMA (Ordenança Gene-
ral del Medi Ambient Urbà de Barcelona), que en el 
seu títol 7, d’espais verds i biodiversitat, regula la im-
plantació, manteniment, ús i gaudi dels espais verds 
i de la biodiversitat, així com dels diferents elements 
que la integren.

 Participació en el projecte Local Action Biodiver-
sity. Aquest projecte per ciutats  implica: avaluació 
de la biodiversitat urbana, compromís institucional, 
elaboració d’un pla de biodiversitat a 10 anys vista i 
implantació a la ciutat de 5 intervencions. En aquest 
context Barcelona va signar el compromís de Durban. 
Una de les bones pràctiques de Barcelona a favor de 
la biodiversitat a escala global és la compra de fusta 
amb criteris de sostenibilitat.

 Aprovació del Pla del Verd i de la Biodiversitat.  
(vegeu apartat 4.4.1 Incrementar el verd i els seus serveis, 
objectius del Pla del Verd i de la Biodiversitat ).

4.2.2 S’incrementa la superfície verda 

Barcelona compta amb un patrimoni natural remarca-
ble gràcies a la magnitud de la serra de Collserola, amb 
més de 8.000 ha en total. El Parc de Collserola és un 
parc forestal que forma part de 9 municipis; el 22,5% 
de la seva superfície es troba al terme de Barcelona. Re-
presenta l’espai forestal més gran i divers de la ciutat i 
és l’únic amb figures de protecció específiques. El parc 
disposa d’un mosaic d’hàbitats que aporten una riquesa 
en espècies considerable. Cal esmentar que la Directiva 
d’Hàbitats 1992 de la UE en designa tres (alzinars, pine-
des i prats secs) com a hàbitats a conservar. 

Del mapa ecològic de Barcelona (en una anàlisi de 
l’evolució des de 1977) es pot concloure que els boscos i 
les zones verdes urbanes han anat en augment i que els 
conreus han passat a tenir-hi una presència testimonial.

Els rius i el mar completen el que es pot considerar l’entorn 
natural de Barcelona, que es troba molt artificialitzat. 

Destaquen també els 4,5 km que conformen les platges 
de Barcelona, fruit del procés de recuperació ambiental 
de la franja  litoral iniciat l’any 1980, des de la platja de 
Sant Sebastià, la de més a ponent, fins a la platja de Lle-
vant,  creada l’any 2006.

El patrimoni natural de Barcelona presenta una 
gran diversitat, que va des del gran parc forestal de 
Collserola, fins al litoral amb platges sorrenques, 
passant pels espais fluvials dels trams finals dels rius 
Besòs i Llobregat. 
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Pel que fa a la superfície, Barcelona té 3.615 hectàrees 
de verd que representen el 35,3% de la superfície mu-
nicipal (dades 2013). D’aquestes hectàrees, 1.102 són de 
verd estrictament urbà (constituït per parcs i jardins), 
1.698 corresponen al terme municipal dins del Parc Na-
tural de Collserola i s’estima que 740 són de verd privat 
i es troben situades de forma majoritària a la part alta 
de la ciutat. Si considerem només el verd públic, aquesta 
superfície equival a 18,05 m2 d’espai verd/habitant (6,84 
m2 en trama urbana, sense comptar Collserola). La do-
tació global de zones verdes és, doncs, bastant bona, 
però només un 30% és estrictament públic i urbà. Les 
hectàrees restants corresponen en un 20% a verd privat 
—el qual contribueix a esponjar la ciutat i aporta bene-
ficis ambientals, però sense possibilitats d’ús públic— i 
el 50% restant al verd forestal del terme municipal de 
Barcelona dins de Collserola.

La superfície per habitant tendeix a estabilitzar-se tot i 
que es va incrementar lleugerament l’any 2013. No obs-
tant això, la distribució de les zones verdes públiques 
als diferents districtes de la ciutat és força desigual. El 
verd públic es concentra principalment als districtes de 
Sants-Montjuïc, Sant Martí i Horta-Guinardó. I si hi afe-
gim Collserola, Sarrià-Sant Gervasi és el que en té més.

A banda de Collserola, Montjuïc és l’altre parc forestal 
de la ciutat. Amb 450 ha és l’espai amb més biodiversi-
tat de la ciutat. Inclou 16 parcs amb presència de flora 
i fauna important i el penya-segat, present a l’Inventari 
d’espais geològics de la Generalitat de Catalunya. Hi 
ha més de 60 espècies de vertebrats a més d’una con-

Els corredors verds posen en contacte les 
àrees naturals perifèriques amb la trama 
urbana i vertebren la infraestructura ecològica 
de la ciutat a partir d’incorporar-hi els espais 
verds i potenciar la biodiversitat.

corredors verds urbans
espais amb vegetació natural  o enjardinats
teixit urbà amb presència important de verd d’ús privat
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siderable diversitat de plantes de caràcter ornamental 
de diferents regions biogeogràfiques. També són es-
pecialment importants per les seva dimensió els Tres 
Turons i el Parc de la Ciutadella, de característiques 
molt diferents.

Malgrat les dimensions dels dos grans parcs forestals, 
l’espai verd urbà predominant a la ciutat es caracterit-
za per una dimensió modesta (entre 1 i 5 hectàrees) 
i per la seva localització enmig de la trama urbana, a 
l’abast de la ciutadania. El 57% dels espais verds tenen 
menys de 1.500 m2 i, en general, estan poc connectats 
entre ells.

L’arbrat viari és important i arriba a unes 161.000 uni-
tats, amb 150 espècies i cultivars diferents. La ciutat té 
encara 54 espais d’interès natural al nucli urbà que han 
estat inventariats que no gaudeixen de protecció però sí 
de mesures de conservació. 

Dins la trama urbana hi ha altres tipologies de verd 
urbà, a més dels parcs i els jardins, que aporten una 
biodiversitat variada: places, horts, parterres, basses 
i estanys ornamentals, murs i cobertes, etc. Aquestes 
tipologies formen una xarxa d’espais de dimensions 
diferents. S’han comptabilitzat a la ciutat 115 cobertes 
verdes o enjardinades, que sumen un total de 4,3 ha.

4.2.3 La biodiversitat de les ciutats 
també s’ha de conservar

Barcelona compta amb algunes espècies de fauna au-
tòctona especialment significatives. Tots els amfibis, 
rèptils i mamífers (excepte els que constitueixen pla-
gues) ho són. Els peixos que hi ha en aigües dolces, en 
canvi, són introduïts. Pel que fa als ocells -més abun-
dants i amb més diversitat- els més rellevants són la gra-
lla (la UICN la classifica com a espècie vulnerable i troba 
refugi a Barcelona), el falcó pelegrí (extingit a la ciutat i 
recuperat), el ballester i el bernat pescaire (amb colò-

Tot i que l’arbrat de Barcelona és molt divers, gairebé 4 espècies representen el 
40% de la població arbòria viària (plàtan, lledoner, sòfora i pollancre).

La superfície verda de la ciutat s’ha anat incrementant any rere any, mentre 
que la superfície per habitant tendeix a estabilitzar-se.
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nies molt importants en el context català) i les orenetes 
(grans migradores i necessitades de protecció).

Barcelona té una gran diversitat d’espècies arbòries en 
la seva trama urbana, si bé no es tracta d’una biodiversi-
tat espontània, sinó fruit del model de gestió dels espais 
verds. Hi ha unes 200 espècies d’arbres a Barcelona, de 
les quals 150 es troben al carrer. 

Grup Espècies

Vegetació 1.172 espècies o varietats ornamentals d’arbres planifolis, arbusts, coníferes, palmeres, enfiladis-
ses, agaviformes, crasses i aquàtiques. Un 77,4% dels tàxons correspon a espècies al·lòctones i un 
22,6% a espècies autòctones.

Fauna Ordre Espècies  
autòctones  

trama urbana

Espècies 
introd.  

trama urbana

Espècies a  
Collserola 

autòctones

Espècies 
autòctones 
Barcelona 

Total

Espècies  
protegides 

trama urbana

Mamífers 17 0 28 28 7

Ocells 75 7 176 184 55

Rèptils 8 3 16 16 8

Amfibis 3 0 10 10 2

Peixos 0 3 4 4 0

Papallones - - 57 57 -

Les espècies vegetals al·lòctones (77,4%) superen 
les autòctones (22,6%). En canvi, en fauna, les 
espècies autòctones superen les introduïdes. 
Tots els inventaris de vegetació i fauna s’han dut 
a terme en parcs i jardins de la ciutat, excepte els 
d’ocells comuns, que es realitzen a tota la ciutat. 

El parc de la Ciutadella és una bona mostra de la diversitat arbòria de la ciutat, amb més d’un centenar d’espècies, algunes de les quals són centenàries.
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4.3 Mesures realitzades per potenciar  
els serveis ambientals del verd

Barcelona té el compromís de conservar i millorar el 
seu patrimoni natural perquè tothom pugui gaudir-ne 
i beneficiar-se’n. L’objectiu és treballar perquè la natura 
i la ciutat interactuïn i es potenciïn i el patrimoni verd 
estigui connectat i estableixi alhora una continuïtat amb 
el territori natural de la rodalia.

En aquesta línia, durant els darrers anys, l’Ajuntament 
de Barcelona ha treballat en la implantació de mesures 
de conservació i gestió dels espais i la biodiversitat, de 
planificació, disseny i transformació de la ciutat i de di-
vulgació i participació.

4.3.1 Protecció i conservació, 
apostes de futur

 Declaració del Parc Natural  
de Collserola

El 2010 la serra de Collserola va ser declarada parc natu-
ral  . La declaració va comportar les següents millores:

 Delimitació definitiva de la superfície protegida.

 Incorporació de la Generalitat de Catalunya al Consor-
ci del Parc de Collserola.

 Reforç de l’objectiu de conservació enfront de la pro-
tecció merament urbanística.

 Millores de gestió com ara protecció davant de con-
ductes il·lícites, en situacions d’expropiacions o per a 
l’atorgament d’autoritzacions per a l’execució d’obres.

  
Protecció del penya-segat de Montjuïc

El penya-segat de Montjuïc ofereix tot un seguit de va-
lors, que considerats en conjunt tenen molta significa-
ció: valors paisatgístics, faunístics, florístics, històrics, 
científics, socials, etc. Constitueix l’espai verd de Bar-
celona amb una riquesa més gran d’espècies de ver-
tebrats, fins a un total de més de 60 espècies, entre 
mamífers, aus (entre ells falcons i xoriguers), rèptils i 
amfibis. L’aprovació definitiva de la modificació del Pla 
General Metropolità de la Muntanya de Montjuïc iden-
tifica la muntanya com a parc equipat, en prioritza els 
espais lliures i d’interès natural i garanteix la protecció 
del penya-segat.

 Programes de conservació de  
la biodiversitat

En relació a les iniciatives específiques per al seguiment, 
la protecció i conservació de les espècies protegides, 
amenaçades i/o autòctones de flora i fauna, existeixen 
diversos programes:

 Seguiment i gestió de la biodiversitat urbana en 
edificis. Des de 2004, l’Ajuntament impulsa el Pro-
jecte Oreneta, que consisteix en el seguiment i su-
port de la població d’oreneta vulgar (Hirundo rustica) 
i d’oreneta cuablanca (Delichon urbicum). L’evolució 
d’aquest programa el convertí en un Programa de ges-
tió de la biodiversitat urbana en edificis per a la conser-
vació de l’avifauna de murs en restauració (xoriguers, 
orenetes, falciots, ballesters, gralles). Des de l’inici de 
les campanyes (2006), s’han instal·lat a la ciutat 210 
nius artificials externs, 74 dels quals per a falciots, 62 
per a oreneta cuablanca, 36 per a oreneta vulgar, 23 
per a ratpenat, 14 per a gralla i 1 per a xoriguer. El 2013 
es van trobar 29 colònies de ballester, les quals sumen 
un total de 320. També s’han col·locat o adequat nius 
integrats en façanes aprofitant obres de rehabilita-
ció, concretament 42 nius integrats del 2010 al 2013. 
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La Fundació World Nature promou el projecte “Refu-
gis WN de fauna i flora  . Convida la natura a casa 
teva!” amb l’objectiu de crear una xarxa de refugis de 
flora i fauna a Catalunya i crear el tramat de conne-
xions necessari per a la conservació d’espècies.

 Programa en trama urbana per al seguiment del 
falcó pelegrí (Falco peregrinus). L’any 1999 es va iniciar 
el projecte de reintroducció del falcó pelegrí, culminat 
amb èxit. Des de l’any 2004, amb aquest programa 
s’han alliberat 71 pollets a través de la tècnica de ha-
cking. Actualment hi ha tres parelles estables de fal-
cons a la ciutat.

 Programa per a la conservació de la gralla (Cor-
vus monedula), catalogada per la UICN com a vulnera-
ble. Engloba diverses actuacions dirigides a millorar 
el coneixement i la conservació d’aquesta espècie, 
com la col·locació de caixes nius (14 l’any 2013) i 
menjadores, la col·locació d’adhesius per evitar xocs 
mortals en vidres al zoo i el seguiment de poblacions 
(censos, etc.).

 Seguiment anual de les aus comunes de la ciutat. 
Des de 2001 es realitzen mostreigs de seguiment dels 
ocells en col·laboració amb la Universitat de Barcelo-
na i l’Institut Català d’Ornitologia (ICO). Consisteix en 
l’aplicació a Barcelona del mètode SOCC (l’anàlisi i el se-
guiment dels ocells comuns de Catalunya) mitjançant 
el comptatge del nombre d’ocells a les dues bandes 
d’un itinerari aproximadament rectilini i d’uns 3 km, 
quatre cops l’any, dos a la primavera i dos a l’hivern.

 Programa d’ajuda a la fauna no captiva del 
Zoo  (ardèids i eriçons). Pel que fa als eriçons s’han 
dut a terme accions de seguiment mitjançant radio-
sondatges que han permès identificar una població 
mínima de 38 exemplars i mesures per a la seva pro-
tecció. Pel que fa als ardèids, el Zoo acull des de l’any 
1974 la colònia més gran de bernats pescaires (Ardea 
cinerea) de tot Catalunya. Actualment està augmen-
tant la presència d’altres espècies com el martinet 
blanc (Egretta garzetta) i l’esplugabous (Bubulcus ibis). 
L’any 2006 es va iniciar un projecte de monitoratge de 
l’espècie. Hi ha al voltant de 150 nius. 

 Programa de protecció dels amfibis. L’Ajuntament 
de Barcelona, en col·laboració amb l’associació Ga-
lanthus, el Zoo i la Universitat de Barcelona (UB), im-
pulsa des de 2008 un programa de gestió dels estanys 
i fonts de parcs i jardins i de protecció dels amfibis. El 
projecte consisteix en: realització de censos, reintro-
ducció d’individus, rescat de capgrossos, millora dels 
hàbitats, extracció de peixos i altres animals exòtics, 
lliurament de protocols d’actuació al personal de 
manteniment dels parcs i jardins i difusió del projec-
te per sensibilitzar la població. Actualment el progra-
ma de naturalització de basses ornamentals  s’aplica 
en 79 basses, 9 estanys i un llac. Al parc del Laberint 
d’Horta s’han alliberat també 36 exemplars larvals de 
salamandra.

 Introducció de segues selectives. L’any 2013 es 
van iniciar al Parc de la Trinitat del districte de Sant 
Andreu les pràctiques experimentals de sega selec-

Granota
Tòtil
Reineta

Des del 2011, el nombre de punts de 
reproducció dels amfibis (granota verda,  

tòtil i reineta) al Viver dels Tres Pins  
s’ha incrementat

2007 2013

0

2

4

6

8

10

N
º d

e 
pu

nt
s 

de
 re

pr
od

uc
ci

ó 
an

ua
ls

Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient - Informe ambiental 2013
58

Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient - Informe ambiental 2013
Verd urbà i biodiversitat

http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.7120b3cf16112e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=6ae9a65ccd316410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=bc9591894d65d210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.7120b3cf16112e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=6ae9a65ccd316410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=bc9591894d65d210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=ca_ES
http://www.zoobarcelona.cat/


tiva. Consisteixen en disminuir la freqüència de sega 
de parts de les gespes conformant dibuixos i patrons 
geomètrics que, a més de l’estalvi de feina i del caràc-
ter estètic, augmenten la biodiversitat associada, es-
pecialment de la fauna invertebrada. 

 Creació d’un jardí de papallones al Parc de Joan 
Miró. Introduir espècies de floració és una eficaç for-
ma d’atraure papallones dins la trama urbana, raó per 
la qual s’està impulsant aquesta tècnica a d’altres zo-
nes de la ciutat. 

 Programes de control d’espècies invasores  . La 
jardineria és una de les principals fonts d’introducció 
de plantes invasores en el medi natural, fet que pot 
suposar un perill per a l’entorn natural. Per això, des 
de l’Ajuntament de Barcelona s’han impulsat dues 
grans línies de treball. La primera va consistir en la 
identificació de les espècies invasores i la proposta 
d’ús d’espècies alternatives a efectes preventius. La 
segona s’orienta a la gestió i possible eradicació de 
les espècies invasores. Com a continuació del progra-
ma l’Ajuntament de Barcelona està desenvolupant un 
conveni amb el Centre de Recerca Ecològica i Aplica-

cions Forestals (CREAF) perquè revisi qualsevol espè-
cie que es vulgui plantar a Barcelona i s’eviti la planta-
ció d’espècies invasores.

 Elaboració de pautes de conservació de la 
biodiversitat

Els protocols de conservació, en preparació, fan referèn-
cia als diferents hàbitats naturals de manera general i a 
tres zones d’especial interès: el Parc de la Ciutadella, el 
Parc del Laberint d’Horta i el Parc dels Tres Turons. Un 
cop identificats els hàbitats, s’han desenvolupat unes fi-
txes amb les pautes per a cada un d’ells. La fitxa inclou: 
descripció i potencial de l’hàbitat, extensió a la ciutat, 
problemes i especificitats i propostes d’actuació a favor 
de la conservació i millora de la biodiversitat.

  
Prevenció amb les espècies al·lergògenes

Des de 1994 s’estudia la diversitat i quantitat de pol·len 
de la ciutat. Aquests informes aerobiològics han per-
mès identificar els tàxons pol·línics i caracteritzar en 
quina època de l’any estan presents. Els taxons més 
destacables són:  Platanus, Cupressàcies, Pinus, Quer-
cus, Urticàcies (Parietaria), Olea, Gramínies, Poàcies, 
Quenopodiàcies/Amarantàcies i Plantago. Les dades 
epidemiològiques de les quals es disposa mostren el 
paral·lelisme que hi ha entre pol·lens a l’aire i al·lèrgies 
respiratòries; per això, intervenir en la flora urbana pot 
contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones 
al·lèrgiques i a prevenir nous casos.

 Gestió integrada per al tractament de plagues 
i malures

La gestió integrada de plagues i malures a la jardineria 
de Barcelona dóna prioritat a les pràctiques i als pro-
ductes que generen menys riscos per a la salut huma-
na i el medi ambient. El compromís de l’Ajuntament de 
Barcelona amb la sostenibilitat, així com una legislació 
cada cop més restrictiva, han contribuït a l’ús progressiu 
de la lluita integrada. Aquesta integra diversos tipus de 
control, destacant la lluita biològica amb “fauna útil”. Es 
tracta de combatre una plaga mitjançant la introducció 
d’altres espècies d’insectes que són enemics naturals 
autòctons i que redueixen el nivell poblacional de la 
plaga. Des de l’Ajuntament es coordinen les tasques de 
prevenció, cura i protecció, en col·laboració amb altres 
organismes i d’acord amb la normativa fixada per les ad-
ministracions competents.

4.3.2 El verd, element clau en la 
transformació de la ciutat

 Barcelona augmenta la seva  
superfície verda 

 El Parc de les Rieres d’Horta de 4 ha, està ubicat 
a l’Avinguda de l’Estatut, per on passava l’aigua dels 
torrents que baixaven de Collserola i on, més avall, 
es formava l’antiga riera d’Horta, el curs d’aigua 
més important del sistema hidrogràfic del pla de 

Barcelona, en el seu afany per conservar la 
biodiversitat, duu a terme diversos programes de 
conservació de les espècies protegides, amenaçades 
i/o autòctones de flora i fauna.
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Barcelona. S’ha creat com a espai públic per a di-
versos usos lúdics i tot tipus d’usuaris, ocupa 4 hec-
tàrees i s’ha ubicat damunt d’un dipòsit d’aigües 
pluvials (amb capacitat d’emmagatzematge de 
75.000 metres cúbics d’aigua) i d’un important parc  
de neteja.

 Cobriment de la línia ferroviària que s’endinsa a 
Barcelona des de l’Hospitalet en el tram que va de 
Riera Blanca fins als voltants de la plaça de Sants. His-
tòricament aquesta línia ha representat una profunda 
ferida urbanística que ha mantingut dividits els barris 
de Sants i la Bordeta. Per corregir aquesta situació 
s’ha cobert el tram de vies, mitjançant la construcció 

d’un gran calaix de formigó sobre el qual hi haurà una 
rambla de 700 metres de longitud. 

 Plaça de les Glòries. S’han iniciat les obres de trans-
formació de la plaça de les Glòries, que han de ga-
rantir la nova centralitat de la plaça. L’objectiu és re-
ordenar la mobilitat, els equipaments i els habitatges 
previstos i maximitzar l’espai verd i el seu paper com 
un element urbanístic i que aporti serveis ambientals 
més que no pas decoratiu. 

 Recuperació d’interiors d’illa i altres espais 
d’oportunitats.  Des del primer interior d’illa de 
l’Eixample recuperat l’any 1985, la Torre de les Ai-

gües, són ja 45  els espais verds oberts al públic que 
en conjunt representen més de 94.000 m2. Tot i que 
es tracta d’espais de dimensió modesta (entre 500 i 
3.500 m2), la recuperació dels interiors d’illa ha cons-
tituït una peça clau en el procés de revitalització de 
l’Eixample i un avanç en la qualitat de vida dels seus 
veïns i veïnes, atès que aquest és el districte amb una 
mancança més gran de superfície d’espais verds. 

 Jardins verticals. Barcelona ha posat en marxa un 
pla per instal·lar jardins verticals en mitgeres de la ciu-
tat, amb l’objectiu de millorar el paisatge urbà i uti-
litzar l’energia natural de manera eficient. Una de les 
intervencions s’ha fet al jardinet del Pedró, al cor del 

 El Jardí Tarradellas, situat al carrer de Berlín, 109, és un exemple de jardí vertical que funciona com a pulmó verd dins la trama urbana.
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Raval, on s’han plantat fins a vuit espècies diferents, 
triades entre les que abunden als balcons del barri. 
D’altres mitgeres en què s’ha intervingut són la de la 
Biblioteca Trinitat Vella, amb unes plaques solars que 
hi subministren l’electricitat i un llit de flors a la part 
inferior, i  dues al sector del 22@.

4.3.3 Divulgació i participació per 
sensibilitzar els ciutadans

  
Campanyes de sensibilització

L’Ajuntament de Barcelona vol apropar els espais verds i 
la biodiversitat a la ciutadania. Per fer-ho utilitza: 

 Les publicacions. Com ara les guies dels parcs 
i d’educació ambiental, els fulletons informatius, 
els manuals tècnics, els pòsters, llibres i contes. 
S’aborden aspectes diversos, amb caràcter de divul-
gació, tècnic o científic.

 Dinamització dels espais verds i la biodiversitat. 
Es treballa en el programa d’activitats educatives i so-
cials amb els tallers “Fes de casa teva un jardí”.

 Equipaments ambientals de la ciutat. La Fàbrica 
del Sol i la Ludoteca Ambiental del Parc de la Ciuta-
della ofereixen activitats adreçades a tots els públics 
relacionades amb el verd urbà.

 Educació ambiental a les escoles. Aproximadament 
el 65% de les escoles que fan projectes de l’Agenda 21 
Escolar (244) els fan sobre biodiversitat. El programa 
Apropa’t als parcs promou l’adopció d’espais públics 
per part de les escoles.

 Formació continua en jardineria i paisatge que 
s’imparteix al Centre de Formació del Laberint.

 Campanyes i esdeveniments, com la festa de la 
primavera, el concurs de roses, la música als parcs, la 
campanya de Nadal, etc.

 Activitats del Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona  , que reuneix les col·leccions de zoo-
logia i de geologia al Museu Blau i les de botànica 
al Jardí Botànic de Montjuïc. Treballa principalment 
per avançar en el coneixement i la conservació de la 
diversitat, així com per promoure l’aprenentatge i la 
descoberta del món natural. 

 L’app Rutes BCNVerda. Montjuïc convida a desco-
brir el patrimoni botànic dels jardins temàtics i altres 
espais verds de la muntanya.

  
Programa de participació BIOBLITZ 

Des de 2010 s’organitzen aquestes jornades en què en 
un període de 24 hores s’identifiquen tots els organis-
mes d’un lloc determinat de la mà d’experts i naturalis-
tes aficionats. Cada any es rastreja la zona triada i es fa 

La Xarxa d’Horts Urbans és un programa de 
participació per a persones més grans de 65 anys, 
que es va iniciar l’any 1997. 

un inventari. Hi participen científics que estudien grups 
específics de flora i fauna i les famílies estan convidades 
a assistir a passeigs de natura i conèixer la biodiversitat 
de la ciutat. En paral·lel s’ofereixen també activitats com-
plementàries com ara xerrades, tallers, etc.

  
Xarxa d’Horts Urbans

Actualment Barcelona disposa de 329 parcel·les distri-
buïdes en 14 horts urbans que en conjunt representen 
prop de 25.000 m2 que conformen la xarxa d’Horts Ur-
bans, de la qual se’n beneficien més de 500 persones 
entre jubilats, entitats i persones discapacitades.
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4.4 Objectius i mesures de futur

L’objectiu principal és que el verd urbà sigui una verita-
ble infraestructura ecològica que conformi la ciutat i que 
se’n puguin aprofitar els seus múltiples beneficis am-
bientals i socials. Per això, l’Ajuntament de Barcelona vol 
aprofitar al màxim els espais d’oportunitat, des de solars 
desocupats a cobertes i balcons de tots els barris de la 
ciutat que són susceptibles de ser renaturalitzats, i esta-
blir corredors verds urbans que permetin connectar els 
espais verds i configurar una xarxa robusta i funcional. 

4.4.1 Incrementar el verd i els seus 
serveis, objectius del Pla del Verd i 
de la Biodiversitat

 Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 
2020 

El Pla, aprovat el gener de 2013,  és l’instrument estra-
tègic que defineix els reptes, els objectius i els compro-
misos del govern municipal en relació a la conservació 
del verd i de la diversitat biològica, i que promou que la 
població conegui el patrimoni natural, en gaudeixi i en 
tingui cura. 

El Pla del Verd i de la Biodiversitat consta de 68 accions 

agrupades en 10 línies estratègiques per aconseguir 
els següents objectius:

 Conservar i millorar el patrimoni natural de la ciutat, 
evitant la pèrdua d’espècies i hàbitats.

 Assolir la màxima dotació de superfície verda i la seva 
connectivitat.

 Obtenir els màxims serveis ambientals i socials del 
verd i la biodiversitat.

 Avançar en el valor que la societat assigna al verd i a la 
biodiversitat.

 Fer la ciutat més resilient davant els reptes emergents 
com el canvi climàtic.

El Pla del verd i de la biodiversitat estableix que la natura a la ciutat configura una autèntica xarxa verda i que 
s’ha de considerar com una infraestructura ecològica, que fa un servei ambiental i social.
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promoure-ho es disposa d’incentius econòmics i de l’ús 
dels edificis públics com a exemple, així com d’accions 
de comunicació i divulgació.

Impuls a les cobertes verdes. Actualment a Barcelona 
n’hi ha 4,3 ha. Per tal de promocionar-les l’Ajuntament 
de Barcelona preveu incentius econòmics i assesso-
rament de projectes, la creació de normativa i accions 
exemplars i de difusió.  

  
Control de poblacions invasores i en excés

Gestió de la problemàtica amb porcs senglars. La 
població de porc senglar està augmentant (la tempo-
rada 2012-13 hi havia 896 individus a la Serra de Coll-
serola) i cada cop són més les incidències que generen 
(659 incidències al 2013). Per tal de donar resposta a 
aquesta problemàtica creixent s’està  treballant en una 
estratègia conjunta entre l’Ajuntament de Barcelona, els 
municipis de l’entorn i el parc de Collserola. Es preveu: 
evitar la seva proliferació mitjançant captures, adap-
tar l’espai públic, millorar el coneixement dels circuits 
d’incidències i s’ha aprovat l’ordenança que prohibirà 
l’alimentació dels senglars, etc.

PRINCIPALS MESURES DEL PLA DEL VERD I DE LA 
BIODIVERSITAT DE BARCELONA 2020

  
Connectivitat

Projecte Corredors verds. La xarxa de corredors verds 
urbans de Barcelona garantirà la connexió del verd de la 
ciutat amb el medi natural més proper i l’espai periurbà. 
El projecte és de gran abast temporal (2050) i de terri-
tori, atès que implica la transformació del teixit urbà. 
L’Ajuntament de Barcelona treballa en el projecte des de 
2006 a partir d’un estudi que en va determinar el traçat i 
de l’edició d’una guia de criteris de disseny dels corredors 
publicada el 2010. Des de 2013 es treballa en la definició 
de les estratègies i accions per desenvolupar el primer 
corredor verd Ciutadella/Collserola plantejant un seguit 
d’actuacions a desenvolupar en els propers 4 anys.

  
Espais d’oportunitat

Impuls al projecte Terrats vius, cobertes verdes. 
Consisteix en recuperar els terrats per a diferents activi-
tats: espai de joc i esbarjo, passeig, instal·lació de siste-
mes de recollida d’aigües pluvials i sistemes de captació 
d’energia, disposició de solàriums, conreu d’horts...Per 

  
Conservació d’espècies

Xarxa de ruscos d’abelles a la ciutat. Barcelona vol 
promoure l’apicultura urbana responent al compro-
mís de conservació d’una espècie protegida pel decret 
110/2003. La xarxa constarà d’apiaris municipals provi-
nents d’incidències (al 2013 es van recollir més de 100 
eixams) i d’altres en què l’Ajuntament haurà de donar 
permisos per a la seva instal·lació en espais privats.

  
Eines de gestió

Pla Director de l’Arbrat (PDA). Es disposa d’alguns 
documents propis que han esdevingut eines per al 
disseny de les plantacions, la selecció de les espècies 
arbòries, la gestió i el manteniment dels arbres urbans 
(“Gestió de l’arbrat viari”  , “Diversificació d’espècies 
d’arbrat viari”), però cal una estratègia de gestió inte-
gral. Per això es redacta el Pla Director de l’Arbrat, que 
generarà les directrius a seguir en la planificació, con-
servació i gestió de l’arbrat de Barcelona a llarg termini 
(25-50 anys). Els objectius han d’acabar concretant-se 
en unes accions, lligades a un pressupost. D’altra ban-
da, el document esdevindrà un document contractual, 
a tenir en compte en els projectes d’urbanització.
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Situació 
actual

Usos del 
sòl (2013)

Governança 
‘Hàbitat Urbà’ ‘Consell 
Consultiu d’Hàbitat Urbà’ 
‘Taula de l’Espai Públic’

Innovació urbana 
‘Superilles’ ‘Pla BUITS’

Regeneració 
‘Microurbanitzacions’ ‘Pla 
de barris’ ‘Pla de millora 
de l’espai públic’

Projectes estratègics 
‘Les Glòries’ ‘La Sagrera’

Planificació 
‘Pla Director Urbanístic’

Línies 
de 
treball

Ús 
sostenible 

del sòl

Visió de futur

Esdevenir 
una 

metròpolis 
de barris a 

velocitat 
humana

102,3 km2 
de superfície

1.611.822 habitants

15.749 habitants per km2

Instruments 
de planificació

Pla General Metropolità de 
Barcelona (PGM)

1976

Pla Territorial Metropolità 
de Barcelona (PTMB)

2010

Pla Director Urbanístic 
(PDU) –en procés de redacció-

2013

+ 50 % de la població de Catalunya resideix a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Parcs forestals 

16 %
Residència 

25 %
Parcs 
urbans

12 %

Industria i 
infraestruc-
tures

13 %

Xarxa viària

23 %
Equipa-
ments

11 %
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5.1 Visió, reptes i oportunitats

Visió de futur

Barcelona vol esdevenir una 
metròpolis de barris a velocitat 
humana, una ciutat pensada per 
a les persones com a eix prioritari, 
una ciutat confortable que cerca 
l’excel·lència en l’espai públic i que 
contempla globalment els diferents 
elements que configuren l’hàbitat 
urbà, que és l’hàbitat humà.

Al llarg de la historia la ciutat s’ha adaptat a la manera de viure de les persones. Avui la ciutat aborda nous reptes per les noves 
necessitats de la ciutadania i pel canvi que suposa la integració de noves infraestructures, tecnologies i la comunicació. 

 Barcelona és una ciutat compacta on el verd sovint forma taques aïllades, sense continuïtat. Malgrat això, per tal 
d’aprofitar els valors ecològics i els serveis ambientals del verd (regulació microclimàtica i de reducció de l’efecte illa de calor), una 
de les prioritats de la ciutat és protegir els espais lliures i connectar-los sempre que sigui possible.

 Hi ha poc espai de sòl permeable. El procés d’urbanització, amb la construcció d’edificis i vies públiques i la limitació de l’espai al verd 
urbà, ha comportat una impermeabilització del sòl que obliga a cercar solucions alternatives per a la retenció de l’aigua de pluja.

 Alguns barris tenen un caràcter eminentment residencial i alguns carrers conformen grans eixos viaris. Cal un procés de 
regeneració urbana d’aquests eixos aportant més mixticitat d’usos i fent compatible la mobilitat amb les condicions més urbanes 
de passeig, comerç i activitat social i econòmica.

 Barcelona es reinventa com a ciutat productiva amb noves bases econòmiques. La crisi dels sectors productius tradicio-
nals ha anat acompanyada de la irrupció de les noves tecnologies de la informació i la telecomunicació. Al 22@ es transforma el 
sòl industrial en una àrea productiva i innovadora. El repte és reindustrialitzar per crear nous llocs de treball.

 L’ús de les tecnologies de la informació i comunicació aportarà nous valors als teixits actuals. Barcelona avança en la 
creació de xarxes distributives d’intercanvi local i amb connexió metropolitana i global. 

 Barcelona constitueix un punt estratègic de les rutes de mercaderies i intercanvi logístic per la seva posició geogràfica 
al nord–oest del Mediterrani i la confluència de l’aeroport, el port i els polígons industrials relacionats amb la logística.

 Barcelona atrau contínuament molts nouvinguts. A finals del segle XIX i principis del XX, Barcelona va acollir els primers 
immigrants. Des de llavors diverses onades migratòries han comportat una pressió urbanística considerable. El turisme també 
exerceix una elevada pressió en els serveis de la ciutat.

 El dret a l’habitatge es materialitza en la construcció d’habitatge assequible per a tots els ciutadans. La construcció 
d’un parc d’habitatge de lloguer suficient per a les necessitats socials de Barcelona és indispensable per a la cohesió i l’equilibri 
dels diferents barris de la ciutat.
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Barcelona ha crescut i s’ha desenvolupat exponencial-
ment en el transcurs de la seva història. En els dos úl-
tims segles la ciutat ha ampliat les seves fronteres i s’ha 
consolidat com una gran zona a la regió mediterrània, 
més del 50% de la població de Catalunya resideix a l’àrea 
metropolitana de Barcelona.

El planejament urbanístic de la ciutat és un reflex dels 
diferents períodes de la seva història -romà, medie-
val, modern- i molt especialment del treball realitzat 
a mitjan segle XIX per Ildefons Cerdà, com a conse-
qüència de la necessitat d’ampliar la ciutat desprès de 
l’enderrocament de les muralles el 1854. El Pla Cerdà 
contemplava criteris de sostenibilitat a nivell urbanís-
tic, com ara les illes octogonals que incorporaven els 
xamfrans per facilitar la circulació deixant-hi a l’interior 
una zona verda d’ús públic. A finals del segle XIX i princi-
pis del XX, l’Exposició Universal (1888) i la Internacional 
(1929) suposaren una intensa remodelació urbanística. 
Les fortes onades migratòries dels anys 50 i 60 van con-
dicionar un ràpid creixement de la ciutat, que es va fer 
sense cap tipus de planificació urbanística. 

L’any 1976 es va aprovar l’encara vigent Pla General 
Metropolità de Barcelona (PGM)     , que va corregir 
les deficiències acumulades al llarg dels anys amb una 
estratègia de millora decidida i perllongada. Aquest Pla 

desenvolupava els criteris de la Llei del Sòl de 1975 en 
què es marcaven uns estàndards mínims de reserva per 
a sòl públic, vials, espais verd, equipaments etc., i que 
han facilitat un desenvolupament de la ciutat equilibrat 
amb vàries modificacions incloses. També durant els 
anys 80 i aprofitant la candidatura olímpica de Barcelo-
na per als Jocs de l’any 1992, la ciutat va protagonitzar un 
nou procés de transformació a gran escala, en què una 
gran part de zona industrial va passar a usos residen-
cials, comercials i per equipaments. 

Una de les intervencions més destacables d’aquesta 
transformació va ser el procés de recuperació del front 
litoral de la ciutat. Des de la construcció de la Vila Olím-
pica -la primera gran obra emblemàtica de la Barcelona 
del 92- fins a les darreres intervencions amb motiu del 
Fòrum, s’ha dissenyat un nou front marítim constituït 
per diverses peces de característiques prou diferents 
pel que fa a la superfície, als programes i usos previstos. 
Totes elles, però, han estat projectades segons un ma-

5.2 Context general i situació actual

teix criteri: relacionar íntimament el litoral de llevant, el 
seu mar i les seves platges (amb una extensió actual de 
4,5 km), amb els barris veïns, i integrar-lo a la ciutat com 
un espai més d’ús públic, de la manera més racional i 
sostenible possible.

Tots aquests fets han marcat la història de Barcelona, 
convertint-la en una ciutat mixta, densa i compacta, 
amb estructura de barris, els quals disposen dels ma-
teixos serveis i la mateixa qualitat d’espai públic. L’espai 
públic és un dels eixos de la política de cohesió urbana, 
així com la seva xarxa d’equipaments i els eixos cívics 
que connecten els barris a través del transport públic, el 
carril bici i els espais per al vianant.

El 2010 el Govern de la Generalitat de Catalunya va 
aprovar el Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
(PTMB)    . Es tracta d’un instrument de planejament 
que té per objectiu facilitar l’ordenació del territori for-
mat per les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobre-
gat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occi-
dental i el Vallès Oriental, que comprenen una superfície 
de 3.236 km2 i 164 municipis. La finalitat és articular la 
Regió Metropolitana de Barcelona com una realitat am-
bientalment sostenible, econòmicament eficient i social-
ment equitativa i justa tal i com estableix la Llei 31/2010, 
de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) es 
refereix a un territori que representa només el 10% 
de tot Catalunya, però on hi viu el 70% de la seva 
població (4,8 milions d’habitants). 
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Com a prioritat, les polítiques de l’Ajuntament de Barce-
lona proposen una ciutat pensada per a les persones i 
contemplen accions en diferents àmbits d’actuació. Un 
espai públic de qualitat es tradueix en un espai de con-
vivència. En el darrers anys Barcelona ha fet un esforç 
enorme per transformar els barris en espais públics 
de qualitat, un procés que continua dia rere dia. També 
per protegir el comerç i el paisatge urbà, aquest últim 
és un dels elements del medi ambient urbà que permet 
garantir a tots els habitants de la ciutat una adequada 
qualitat de vida. L’Ajuntament ha creat la Taula de l’espai 
públic, un mecanisme de seguiment i control transversal 
a través d’indicadors per garantir-ne la qualitat.

5.3.1 Barcelona, una ciutat que 
millora la seva governança

 Creació de l’àrea d’Hàbitat Urbà 

La gran àrea de govern d’Hàbitat Urbà    , on confluei-
xen l’urbanisme, les infraestructures, l’habitatge, el medi 
ambient i els sistemes d’informació i telecomunicació, 
és un espai d’acció transversal que treballa per com-

plir l’objectiu de transformar Barcelona en una ciutat 
intel·ligent i autosuficient, pensada per a les persones. 

 Creació del Consell Consultiu d’Hàbitat Urbà 

Mitjançant Decret d’Alcaldia, el 2011 es creà aquest òr-
gan col·legiat assessor, constituït per una trentena de 
persones expertes de l’àmbit professional, acadèmic i 
científic. El Consell va iniciar la seva activitat el 2012 i té 
com a funció assessorar el govern municipal sobre les 
grans qüestions relatives als àmbits de l’arquitectura, 
el disseny, la sostenibilitat, el medi ambient, el paisat-
ge, les infraestructures      i les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació, que configuren la intervenció 
sobre l’hàbitat urbà. També pot proposar mesures 
d’actuació per al foment, l’educació i la recerca referi-
des a l’hàbitat urbà, així com opinar i elaborar dictàmens 
sobre temes relatius a les matèries esmentades. Final-
ment, ha d’elaborar una memòria anual sobre l’hàbitat 
urbà i les actuacions més destacades que s’hagin rea-
litzat en aquest camp a la ciutat de Barcelona. A partir 
de l’experiència del primer any, el 2013 es van introduir 
canvis en el seu funcionament: ampliació dels membres 
del comitè executiu i increment de la freqüència de les 
seves reunions.

 Comissions d’arquitectura

Les comissions d’arquitectura vetllen per la qualitat ar-
quitectònica dels projectes singulars que es desenvolu-
pen a la ciutat. Estan formades per l’arquitecte en cap, 
un secretari i cinc arquitectes externs.

5.3.2 Actuacions per mantenir una 
ciutat compacta de qualitat i amb 
atractiu

  
Plans de Barris a la ciutat de Barcelona

És un programa adreçat als barris i àrees urbanes en 
què conflueixen i se superposen dèficits d’ordenació, 
edificació i benestar i que requereixen operacions 
d’intervenció integrals per millorar les condicions de 
vida dels seus habitants. La Llei 2/2004, de 4 de juny, de 
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen 
una atenció especial, fou votada pel Parlament de Ca-
talunya a finals de maig de 2004, i el setembre d’aquell 
mateix any el Govern aprovava el Reglament que des-

5.3 Mesures realitzades per millorar la qualitat urbana
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plegava la Llei i en feia possible de manera immediata 
l’aplicació pràctica. L’aplicació d’un pla de barris té un 
efecte que va més enllà de la superfície i afecta el teixit 
social i la psicologia col·lectiva dels barris, i aporta sòlids 
elements de convivència. Els Plans de Barris desplegats 
a la ciutat que encara continuen vigents, són: Torre del 
Baró-Ciutat Meridiana (Nou Barris), al 93% de la seva 
execució amb previsió de finalitzar el 2016; El Coll (Grà-
cia) al 96% i previst de finalitzar el 2015; La Barceloneta 
(Ciutat Vella) al 81% i Maresme-Besòs (Sant Martí) al 89%, 
previstos de finalitzar el 2018; Bon Pastor-Baró de Viver 
(Sant Andreu), al 50% i previst de finalitzar el 2015; Raval 
Sud (Ciutat Vella), al 13% i La Vinya, Can Clos, Plus Ultra 
(Sants-Montjuïc) al 46%, previstos de finalitzar el 2016.

 Pla de Millora Integral de l’Espai Públic de 
Barcelona 2013-2015

A mitjans de 2013 l’Ajuntament de Barcelona va aprovar 
el Pla de Millora Integral de l’Espai Públic de la ciutat que 
contempla actuacions de renovació integral a 65 carrers 
i 13 parcs fins al 2015. Les primeres actuacions del pla 
implementades han estat: millores de l’accessibilitat a 
les places d’Horta-Guinardó, creació d’una plataforma 
única al carrer Prat d’en Rull de les Corts, nou parc a 
l’interior d’illa a Sant Martí, renovació de les escales del 
carrer Llerona a Nou Barris, millora de la xarxa de clave-
gueram i de recollida d’aigües pluvials i renovació del pa-
viment de voreres i calçada dels carrers Osona i Putget a 
Sarrià-Sant Gervasi.

  
Mitgeres verdes i més sostenibles

Barcelona ha posat en marxa un pla per instal·lar jardins 
verticals en mitgeres de la ciutat, amb l’objectiu de mi-
llorar el paisatge urbà i aprofitar els serveis ambientals 
com ara la utilització de l’energia natural de manera efi-
cient. Entre les actuacions, destaquen les fetes al Raval, 
on s’han plantat fins a vuit espècies diferents triades en-
tre les que abunden als balcons del barri; la intervenció 
a la mitgera de la Biblioteca Trinitat Vella, amb unes pla-
ques solars que hi subministren l’electricitat i un llit de 
flors a la part inferior; i les intervencions a les mitgeres 
del 22@. Són exemples de com una smart city adapta les 
intervencions urbanes a les necessitats de cada edifici, 
millorant l’estètica d’algunes de les parets.

 Nova Ordenança de terrasses

La finalitat d’aquesta nova Ordenança, publicada a 31 de 
desembre de 2013, és la millora de l’espai públic per a la 
convivència de la ciutadania; el foment, suport i impuls 
de l’activitat econòmica; la creació d’una ciutat accessi-
ble i inclusiva per a tothom; la preservació de la qualitat 
del paisatge urbà de la ciutat; la seguretat; la integritat 
dels béns i drets públics i privats afectats i la qualitat i 
la sostenibilitat ambiental de les terrasses. Estableix cri-
teris per decidir la ubicació de les terrasses (distància a 
l’edifici, als elements urbans, per tipologia de carrers), 

Les terrasses són un dels grans atractius de la 
ciutat. La demanda creixent de noves llicències han 
motivat l’entrada en vigor d’una nova ordenança 
que pretén millorar l’espai públic per a la 
convivència ciutadana, impulsant al mateix temps 
l’activitat econòmica.
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els elements que poden tenir i les normes de funciona-
ment. També defineix espais d’ordenació singular i com 
adaptar-se a la normativa.

5.3.3 Promoció de la implicació 
ciutadana en el desenvolupament 
de projectes

  
Participació ciutadana en urbanisme

L’àrea d’Hàbitat Urbà impulsa espais de participació dels 
principals agents socials implicats en els processos de 
conceptualització i concreció dels projectes i plans relacio-
nats amb l’urbanisme. Aquests espais tenen formes molt 
diverses: consells sectorials, comissions de seguiment, 
jornades i tallers, entre d’altres. El seu objectiu és incor-
porar el coneixement pràctic i contextual de les entitats i 
de la ciutadania per enriquir els projectes i plans, i millo-
rar la presa de decisions públiques, tant políticament com 
tècnicament. Com a exemples, destaquen: la Comissió de 
Seguiment per al projecte de remodelació de la plaça de 
les Glòries i els seus entorns, formada per l’Ajuntament 
de Barcelona i representants de les entitats veïnals i ciu-
tadans de la zona; la Comissió d’Avaluació del Pla BUITS, 
encarregada d’avaluar les propostes i valorar els projec-
tes presentats, i formada per membres del govern, dels 
Districtes, de tots els grups polítics municipals i represen-
tants d’entitats veïnals i associacions; i la participació ciu-
tadana en els projectes de les cinc superilles pilot.

5.3.4 Millora i revitalització d’espais 
públics i eixos simbòlics de la ciutat

  
Pla BUITS per reomplir espais en desús

El pla BUITS    (Buits Urbans amb Implicació Territo-
rial i Social) és una iniciativa pionera a Barcelona que 
l’Ajuntament ha posat en marxa per afavorir la implicació 
de la societat civil en la definició, instal·lació i gestió de 
diferents projectes en solars municipals buits, o bé per-
què a curt termini no s’hi preveu construir o bé perquè 
encara no se n’ha decidit l’ús definitiu. El Pla, reconegut 
pel FAD amb el premi City to City, dóna un ús provisio-
nal a aquests espais, la qual cosa ajuda a recuperar-los, 
adequar-los i potenciar-los com a punts de convivència 
del barri. La major part dels projectes guanyadors, 12 
dels quals promoguts per entitats socials, són horts ur-
bans i alguns d’ells es destinen a ajudar persones en risc 
d’exclusió social. 

 Les microurbanitzacions: urbanisme de 
proximitat

L’Ajuntament de Barcelona ha encarregat la redac-
ció de 18 nous projectes de microurbanitzacions, dels 
quals 13 s’han executat durant el 2013 i els altres 5 es-
tan previstos pel 2014. D’entre les microurbanitzacions 
ja executades, i les futures actuacions, hi ha diversitat 
de programes, que inclouen: àrees esportives, àrees 
d’umbracle i repòs, àrees per promoure els jocs dels in-

fants, actuacions en solars que han patit un enderroc, 
zones d’estada i pícnic, àrees renaturalitzades o condi-
cionament d’un solar per millorar la connexió entre dos 
espais. Aquestes actuacions es porten a terme en solars 
degradats o en desús de la ciutat, sense ús definit a curt 
termini, per dignificar-los i convertir-los en espais d’ús 
intensiu veïnal. L’objectiu dels projectes és descobrir els 
emplaçaments, donar-los dinamisme i afegir els espais 
als itineraris habituals de l’espai públic a escala de barri. 

El programa de Microurbanitzacions i el Pla BUITS 
neixen d’un repte comú: la necessitat d’actuar de 
manera àgil sobre solars o espais públics en desús 
per convertir-los en espais dignes per a l’ús intensiu 
veïnal.
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 El 22@, un projecte de renovació urbana, 
econòmica i social

El projecte 22@     està transformant 200 ha de sòl in-
dustrial del Poblenou en un districte productiu innovador 
que ofereix espais moderns per a la concentració estra-
tègica d’activitats intensives en coneixement. Aquesta ini-
ciativa és a la vegada un projecte de renovació urbana i 
un nou model de ciutat que vol donar resposta als reptes 
de la societat del coneixement. Per les seves caracterís-
tiques, és el projecte de transformació urbanística més 
important de la ciutat de Barcelona dels darrers anys i 

un dels més ambiciosos d’Europa d’aquestes caracterís-
tiques, amb un potencial immobiliari alt i una inversió pú-
blica del pla d’infraestructures de 180 milions d’euros. El 
districte del 22@ és també un banc de proves de la tecno-
logia smart i s’hi han col·locat sensors als llums i conteni-
dors. Destaca la creació de l’Smart City Campus, un espai 
d’innovació urbana que aglutina empreses, institucions, 
universitats i centres tecnològics per tal que creïn els seus 
centres d’innovació a la ciutat. Aquesta iniciativa pretén 
contribuir al creixement econòmic i consolidar Barcelona 
com a referent internacional dels nous models de serveis 
urbans i de ciutats intel·ligents al servei de les persones.

5.3.5 La muntanya de Montjuïc,  
joia a preservar 

 Modificació del Pla General Metropolità (PGM) 
a l’àmbit de la muntanya de Montjuïc

Aprovat per l’Ajuntament a finals de 2013, l’objectiu de la 
modificació és preservar la muntanya de Montjuïc, vet-
llant pels usos dels equipaments i els espais públics que 
hi ha, sota criteris de sostenibilitat, qualitat de vida per als 
veïns i un ús ciutadà destinat a l’oci, l’esport i la cultura.

 Promoció d’un gran complex museístic a la 
muntanya de Montjuïc

El 2013 la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
CaixaForum i Fira de Barcelona van signar un acord de 
col·laboració per promoure un gran espai cultural con-
junt a la muntanya de Montjuïc, aprofitant la concentra-
ció d’equipaments museístics i culturals de primer ordre 
internacional: Museu Nacional, CaixaForum i Fundació 
Mies van der Rohe. El projecte preveu comptar amb els 
palaus d’Alfons XIII i Victòria Eugènia, gestionats per Fira 
de Barcelona, per destinar-los a finalitats museístiques. 
L’objectiu és desenvolupar un projecte que faci de Mon-
tjuïc la muntanya de la cultura, tot impulsant la futura 
“Esplanada dels Museus”, i que passarà també per la 
programació, comercialització i projecció internacional 
de forma coordinada.

El 22@Barcelona constitueix un nou model de ciutat compacta, on les empreses més innovadores conviuen 
amb centres d’investigació, de formació i de transferència de tecnologia, així com amb habitatges, equipaments 
i zones verdes.
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5.3.6 Impuls cap a un model 
urbanístic de qualitat 

 Pla Director d’Il·luminació de Barcelona

El desplegament del pla iniciat a finals de 2013 ha supo-
sat seleccionar, per a un conjunt de carrers, els criteris 
lumínics adients per sobreposar-hi els criteris socials, fa-
cilitant així la nova visió lumínica de la ciutat. El pla prio-
ritza la il·luminació de les zones per a vianants i millora 
els nivells lumínics, la uniformitat i l’eficiència energètica 
de l’enllumenat, adaptant-lo a l’ús dels espais i incorpo-
rant la importància d’il·luminar el pla vertical (edificis, 
monuments, etc.). Més de 22 milions d’euros d’inversió, 
160 trams de carrers amb il·luminació millorada i 3.360 
punts de llum renovats són les actuacions impulsades. 
El Pla també preveu utilitzar la il·luminació per crear es-
pais urbans singulars dotant-los de personalitat pròpia, 
com ara el passeig de Gràcia o el Paral·lel, entre d’altres.

 Ambientalització de les obres municipals

El Decret per a l’ambientalització de les obres munici-
pals pretén reduir l’impacte ambiental i social de l’obra 
pública amb un pressupost igual o superior als 450.000 
euros. A més, els projectes d’obres s’han d’acompanyar 
obligatòriament d’una memòria ambiental que reculli les 
mesures per reduir l’impacte ambiental que l’obra pugui 
causar. Els plecs tipus de l’Ajuntament s’han modificat 

per tal d’incloure una memòria i un pla de gestió am-
biental com a documents contractuals.

 Incorporació de criteris de resiliència en el 
planejament

La resiliència urbana guanya terreny com a nova estratè-
gia per a la planificació i gestió dels serveis urbans -com 
la xarxa d’electricitat o el transport públic-, especialment 
per a la prevenció de problemes i disfuncionalitats tant 
a causa d’incidents tècnics com de catàstrofes naturals. 
L’Ajuntament ha creat una Taula de Resiliència urbana 
específica per tractar la incorporació de criteris de resi-
liència en el planejament.

 La Marina del Prat Vermell, el nou barri de 
Barcelona

La transformació urbanística que s’està duent a terme 
en aquest espai de 80 hectàrees de terreny, ubicat entre 
la muntanya de Montjuïc i el sector industrial de la Zona 
Franca, servirà per reconvertir els usos existents en usos 
mixtes, i així compatibilitzar millor l’habitatge i l’activitat 
econòmica. El nou barri s’està dissenyant seguint crite-
ris d’eficiència ecològica. En aquest sentit, cal destacar: 
la implementació d’un sistema centralitzat d’aigua fre-
da i calenta, que reduirà les emissions al voltant d’unes 
13.400 tones de CO2 l’any; l’aprofitament de les aigües 
subterrànies del subsòl (aigua freàtica) per tal de netejar 
elements i infraestructures urbanes; l’enllumenat amb 
tecnologia led i elements de gestió i optimització fun-
cional; la gestió centralitzada dels semàfors o zones de 

recàrrega de cotxe elèctric, entre d’altres. Per tal de mi-
llorar la mobilitat i l’accessibilitat es definirà com a Zona 
30 la pràctica totalitat dels carrers interiors permetent 
l’ús de la bicicleta en tots ells sense necessitat de segre-
gar un carril. 

5.3.7 Compartir coneixement  és 
aprendre i millorar

 
City Protocol

Des d’Hàbitat Urbà s’impulsa el City Protocol  , que 
analitza l’anatomia de la ciutat i el seu hàbitat propor-
cionant un llenguatge global comú, amb el qual ha de 
ser possible definir solucions estàndard per a totes les 
ciutats del món. Aquest anàlisi es realitza conjuntament 
amb altres ciutats, a través de la City Protocol Society.

Al barri de La Marina del Prat Vermell, es preveu la 
construcció d’un gran parc central i de 1.184.657 m2 
de sostre, per acollir un potencial de 30.000 habitants.
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Un dels actuals reptes que afronten les ciutats és re-
soldre les contradiccions que apareixen entre les as-
piracions dels ciutadans (disposar de més comoditat, 
qualitat de vida i progrés econòmic) i la necessitat de 
reduir la petjada ecològica a escala urbana. El camí cap 
a una ciutat més sostenible passa, necessàriament, per 
trobar solucions innovadores als problemes quotidians, 
ja sigui des del punt de vista social o dels recursos ma-
terials. La visió de l’Ajuntament de Barcelona és posar 
en marxa projectes per aconseguir que la ciutat funcioni 
de manera més mixta i compacta, eficient i diversa, tal i 
com es recull al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
2012-2022. 

5.4.1 En procés de definició de nous 
instruments urbanístics

 Sessió de reflexió per a la revisió del vigent Pla 
General Metropolità de 1976

En el marc del nou planejament urbanístic que preveu la 
Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana (Pla 
Director Urbanístic Metropolità, PDU) a finals de 2013 
es va portar a terme una sessió municipal de treball per 

reflexionar sobre els criteris per a la revisió del vigent 
Pla General Metropolità de 1976 (PGM-76)     . La sessió 
va reunir unes setanta persones dels diferents àmbits 
tècnics i jurídics municipals relacionats amb l’urbanisme, 
les obres, les tecnologies de la informació, els serveis i 
el medi ambient d’Hàbitat Urbà i entitats dependents, 
i també representants d’altres àmbits municipals de la 
mobilitat, el comerç i els serveis de qualitat de vida. 

  
Pla Director Urbanístic (PDU)

A finals de 2013 l’Àrea Metropolitana de Barcelona inicia el 
procés de redacció del Pla Director Urbanístic (PDU) me-
tropolità que està previst que finalitzi el maig de 2015. La 
seva redacció es basa en tres pilars: el debat i la reflexió 
tècnica, impulsats a través de tallers temàtics amb grups 
d’especialistes; la constitució del propi equip de redacció 
del Pla; i la comunicació i la participació, elements cabdals 
que han de permetre enriquir el pla amb les inquietuds 
i les voluntats d’institucions, col·lectius i ciutadans. A di-
ferència del PGM-76, el nou pla s’enfocarà més a la trans-
formació que a la urbanització degut al poc territori pen-
dent de planificar i ocupar. Haurà de combinar eficàcia 
normativa amb un cert grau de flexibilitat per permetre 
adaptacions raonables amb les realitats canviants.

5.4.2 Transformació urbana per a 
una ciutat per a les persones

 Transformació de les Glòries     

El febrer del 2013, es va obrir un concurs internacional 
per a la selecció de l’equip d’arquitectes amb l’objectiu 
de convertir l’actual nus viari en un espai de ciutat per a 
les persones, a través de la millora profunda d’un entorn 
estratègic metropolità d’alt valor com a eix de dinamit-
zació socioeconòmica, espai de renaturalització amb im-
portant presència del verd urbà i àgora cívica. 

Es tracta d’un concurs de projectes restringit, amb in-
tervenció de Jurat (format per 12 membres). En una pri-
mera fase el Jurat va seleccionar un màxim 10 equips. 
També s’han sessions de participació amb veïns i veïnes 
i els equips d’arquitectes per valorar els criteris, reptes i 
oportunitats. La resolució del concurs està prevista pel 
febrer de 2014.

A finals de 2013 es va iniciar la fase 0 del projecte amb 
les obres d’adequació dels carrers dels entorns de les 
Glòries, així com l’adequació de la rampa d’accés de 

5.4 Objectius i mesures de futur
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l’anella viària. La desconstrucció de l’anella viària perme-
trà iniciar la urbanització provisional de la plaça durant 
el 2014 i 2015, que dotarà l’entorn d’espais per a usos i 
activitats veïnals i ciutadanes efímers mentre el projec-
te final no sigui una realitat, d’acord amb les seves pe-
ticions. L’execució del projecte definitiu de la plaça, per 
fer de les Glòries un parc extens, vegetal i confortable, 
s’executarà a partir de 2016, un cop es vagi alliberant 
espai de la plaça afectat per les obres del futur túnel.

 La Sagrera, nova estació central i nou  
centre urbà 

L’operació Sant Andreu - la Sagrera forma part d’un con-
junt d’actuacions de renovació urbana per estendre la 
centralitat de la ciutat cap al nord-est de la mateixa. La 
construcció de la línia d’alta velocitat i la nova estació 
de la Sagrera són l’oportunitat per renovar i recuperar 
zones industrials obsoletes, grans superfícies dedicades 
al ferrocarril i infraestructures destinades a l’energia i 
el sanejament que havien quedat aïllades. El projecte 
preveu cobrir 38 ha de superfície ferroviària, construir 
1,7 milions de metres quadrats de sostre i crear un gran 
parc verd de gairebé 4 km de llarg que doti la ciutat de 

més infraestructura verda. La millora dels aspectes so-
cials del parc queda garantida en la cura amb què es 
relliguen els barris a ambdós costats mitjançant un se-
guit de camins transversals, la creació d’ambients i usos 
col·lectius i la participació per part dels veïns en la ges-
tació del projecte i en l’ús que se’n faci.  

 Els Tres Turons, dimensionament d’un  
nou parc

L’objectiu del projecte és conjugar la vida urbana del ba-
rris propers amb la creació d’un nou espai de lleure de 
referència a la ciutat. Es tracta d’un projecte emparat 
per la Modificació General del Pla Metropolità (MPGM) 
que pretén donar una dimensió més humana i realista 
al parc i millorar les condicions de vida dels ciutadans i 
ciutadanes que en gaudeixen.

 Ampliació del passeig de les Aigües, un camí 
emblemàtic

Travessa de punta a punta la serra de Collserola per so-
bre de la ciutat i és una magnífica via verda i alhora un 
privilegiat mirador. Amb més de dos mil visitants diaris, 
és un recorregut molt freqüentat per passejar, practicar 
esport o gaudir de la muntanya. Actualment el passeig de 
les Aigües està en projecte d’ampliació, fet que permetrà 
enllaçar-lo amb el tram que continua fins a Torre Baró, al 
districte de Nou Barris. D’aquesta manera, el futur pas-
seig tindrà 21 quilòmetres en total, i una nova passarel·la 
de 157 metres que s’enlairarà sobre la carretera de 
l’Arrabassada salvant la distància entre els turons.

El passeig de les aigües és un camí emblemàtic  
molt freqüentat pels ciutadans de Barcelona  per a 
passejar o fer-hi esport i des d’on es pot gaudir de 
magnífiques vistes. 

El projecte de la Sagrera preveu crear un gran 
parc de gairebé 4 km de llarg i més de 40 ha de 
superfície sobre la gran plataforma que cobrirà les 
infraestructures ferroviàries i de transport.
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5.4.3 Les superilles, nous barris a 
velocitat humana

 Cinc superilles pilot a Barcelona

En els propers quatre anys està prevista la implanta-
ció de cinc superilles pilot a les àrees de la Maternitat 
i Sant Ramon, al Poblenou, a la plaça de les Glòries, a 
l’Antiga i la Nova Esquerra de l’Eixample i a Hostafrancs. 
Les superilles són unitats urbanes que superen els con-

ceptes demogràfics i territorials i se sustenten en ob-
jectius concrets de mobilitat sostenible, revitalització de 
l’espai públic, foment de la biodiversitat i del verd urbà, 
cohesió social, autosuficiència energètica i participació 
ciutadana. La definició d’aquests espais es fa des de la 
participació ciutadana per enfortir l’estructura de rela-
ció i cohesió social i que la ciutadania es pugui apropiar 
d’aquesta nova organització urbana. Els projectes comp-
ten amb un pressupost de 10 milions d’euros i han estat 
desenvolupats per Hàbitat Urbà amb la col·laboració de 
l’Agència d’Ecologia Urbana. 

5.4.4 Remodelació d’eixos 
emblemàtics de la ciutat

 Reurbanització de Pere IV

Convertir Pere IV en un eix cívic i patrimonial que relli-
ga els grans espais públics i les diferents peces urba-
nístiques que hi existeixen és l’objectiu d’aquest pro-
jecte. Per raons històriques, el carrer Pere IV tenia un 
traçat independent de la trama de l’Eixample i un estat 
d’urbanització que no es corresponia amb la seva impor-
tància. La reforma, que incorporarà criteris d’eficiència 
energètica i sostenibilitat, millorarà l’articulació dels es-
pais públics, els equipaments i les peces patrimonials 
existents amb una urbanització pròpia del segle XXI. 
També inclourà la rehabilitació o millora de la conserva-
ció per iniciativa privada de 17 edificis catalogats com a 
patrimoni industrial que es troben a l’entorn de la traça 
del carrer, i es promouran projectes d’iniciativa pública 
com la nova seu del MUHBA.

  
Reforma smart del passeig de Gràcia

El 2013 s’ha iniciat la primera fase del Pla de Millora Inte-
gral per al Passeig de Gràcia impulsat per l’Ajuntament 
i que té per objectiu assolir un passeig de qualitat per 
residir-hi, mantenir-ne el caràcter vertebrador i de con-
nexió a la ciutat i articular-lo com un dels eixos princi-
pals de passeig i esbarjo de Barcelona. Les actuacions 

La recuperació de la traça de Pere IV com un eix cívic relliga els grans espais públics i les diferents peces  
urbanístiques del Poblenou i 22@
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pretenen regenerar l’espai públic, reordenant-ne els es-
pais i usos, amb una millora de qualitat en paviments, 
mobiliari, senyalització i senyalística, i l’endreça general 
dels serveis pensant en la ciutadania, l’arquitectura, el 
comerç i el turisme. A més, en el marc del Pla Director 
de les TIC, s’implantarà un nou model d’il·luminació que 
potencia les zones de passeig dels vianants, promou 
l’eficiència energètica i permet el desenvolupament de 
xarxes de gestió intel·ligents. El passeig de Gràcia esde-
vindrà la primera gran avinguda smart de la ciutat.

 Remodelació de l’avinguda del Paral·lel

Pretén convertir el Paral·lel en una via de referència per 
a les persones, les arts escèniques i la gastronomia, re-
forçant la seva singularitat. L’actuació vol millorar l’espai 
públic guanyant superfície per als vianants, portant les 
bicicletes al centre de la calçada i creant sis noves pla-
cetes a les cruïlles amb els carrers de l’Eixample. També 
contempla la millora de la il·luminació, la senyalització i 
l’accessibilitat de la L3 a Poble Sec.

 Reforma de l’avinguda Diagonal

Les obres tenen l’objectiu d’ordenar els diferents usos 
que fins ara competien per un mateix espai (vianants, 
ciclistes, àrees de càrrega i descàrrega, aparcament 
de motos, etc.), convertint una de les artèries més im-
portant de Barcelona en un espai més amable, segur, 
atractiu i accessible en benefici del benestar i la qualitat 

de vida. L’actuació contempla l’ampliació de les voreres 
fins als 7 metres, un carril segregat per a ciclistes, l’espai 
d’aparcament de les motos, la reducció del trànsit més 
proper als habitatges i la incorporació de zones específi-
ques de càrrega i descàrrega.

Barcelona impulsa altres actuacions de remodelació per 
transformar i revitalitzar eixos representatius de la ciu-
tat com a vies de referència per a les persones, com les 
obres previstes a Balmes i Mitre.

5.4.5 La renaturalització de la ciutat

  
Pla del Verd i de la Biodiversitat

D’acord amb la visió del Pla (vegeu capítol 4. Verd urbà i 
biodiversitat ), es preveu desenvolupar corredors verds 
urbans, que permetin arribar a configurar una veritable 
xarxa, una infraestructura ecològica robusta i funcional, i 
aprofitar els espais d’oportunitat, de diferents tipologies 
i dimensió, des de solars desocupats a cobertes, murs i 
balcons, per renaturalitzar-los i revitalitzar-los.

5.4.6 Les àrees de jocs infantils: més 
i de més qualitat

 Pla de Racons Infantils per ampliar i millorar 
les àrees de jocs

El Pla preveu 10 racons infantils de nova creació i la re-
novació de 44 àrees de jocs existents entre el 2014 i el 
2015. També contempla introduir elements d’innovació 
vinculats a les noves tecnologies i actuacions temàti-
ques, com l’àrea de jocs de la casa de la girafa Ona a la 
plaça Sant Miquel. Per als propers anys, el pla té previst 
renovar 220 àrees de jocs infantils més, i redefinir les 
àrees per a la convivència intergeneracional entre nens i 
gent gran. L’execució del pla es durà a terme en els pro-
pers 5 anys i amb ell es vol millorar l’oferta de jocs infan-
tils a l’aire lliure de la ciutat, afavorint la proximitat dels 
jocs als usuaris per assolir-ne una distribució equitativa.

En el marc de la reforma de la Diagonal s’ha 
substituït la pavimentació de l’avinguda, 
incorporant una de nova, que ofereix millores 
ambientals i de comportament a la via pública: el 
panot “Diagonal”.

La reforma de la Diagonal entre la plaça Francesc 
Macià i el passeig de Gràcia, és una oportunitat per 
consolidar-se com a eix estratègic a la ciutat socialment, 
econòmicament i des de l’òptica de la mobilitat. 
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Situació 
actual

Actuacions en àrees 
clau ‘Mobilitat’ ‘Energia’ 
‘Port’ ‘Obres’  
‘Sensibilització’

Compromís i 
planificació ‘Acord de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat per 
un Aire més Net’ ‘Pla de 
millora de la qualitat de 
l’aire a Barcelona 
2011-2015’ 

Innovació 
‘Repavimentació amb 
formigó porós o nous 
materials fotocatalítics’

Comunicació i 
transparència 
informativa ‘Web per 
difondre la qualitat de 
l'aire de la ciutat’

Mobilitat amb 
emissions 0 dins la 
ciutat ‘Pla de mobilitat 
urbana de Barcelona 
2013-2018’

Línies 
de 
treball

Qualitat de 
l’aire

Visió de futur

Millorar la 
qualitat de 

l’aire que es 
respira a la 

ciutat

Principals fonts de 
contaminació 
atmosfèrica 
generada a Barcelona 
(NO2 i PM10)

76,0 % Trànsit

5,1 % Indústria

2,4 % Port

0,2 % Formigoneres 
i extractives

8,7 % Domèstic i 
terciari

NO2 
(valor límit anual 

UE: 40 μg/m3)

PM10 
(valor límit anual 

UE: 40 μg/m3)

PM2,5 
(valor límit anual 

UE: 25 μg/m3)

Estacions de trànsit 
de fons urbà
Estacions de trànsit 
moderat

Estacions de trànsit 
molt intens

compliment
superació
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6.1 Visió, reptes i oportunitats

Visió de futur

Barcelona vol millorar la qua-
litat de l’aire que es respira a 
la ciutat i garantir el compli-
ment  dels nivells permesos 
per la normativa. 

Per aconseguir-ho la ciutat s’està 
orientant cap a l’autosuficiència 
energètica, canviant el seu model 
energètic actual, minimitzant el 
consum i la demanda energètica, 
i produint energia local suficient 
per cobrir-la i cap a una mobilitat 
més sostenible i eficient. Aspira a 
ser una ciutat el màxim d’eficient 
i amb zero emissions per garan-
tir la salut i qualitat de vida dels 
seus ciutadans. 

Com d’altres ciutats europees (París, Londres, Berlín o Rotterdam), Barcelona ha superat els límits establerts per la UE de concentració en 
mitjana anual en alguna ocasió. No obstant això, en els darrers anys s’han observat millores que han suposat una disminució dels nivells 
de concentració i el compliment el 2013 dels límits de PM10 i NO2 -aquest darrer contaminant s’ha superat només en zones de trànsit molt 
intens-. Això implica l’adopció de noves estratègies d’actuació a tots nivells per millorar la qualitat de l’aire de la ciutat i la seva àrea metropo-
litana. Els principals reptes són:

 Barcelona és el centre d’una gran conurbació amb més de 7,6 milions de  desplaçaments diaris. La mobilitat és una necessitat i el 
trànsit motoritzat una conseqüència d’elevat impacte ambiental. El trànsit a la ciutat és el factor que emet més contaminació atmosfèrica. 

 La ciutat es troba dins l’àrea d’influència de dos grans infraestructures de mobilitat: el Port, amb caràcter autònom, cosa 
que limita les competències de la ciutat sobre la seva gestió, i l’Aeroport, que es troba fora del terme municipal de la ciutat motiu 
pel qual Barcelona tampoc no té competències per actuar-hi. 

 Barcelona és el centre d’un gran sistema urbà on es manté un elevat grau d’integració i interdependència entre la ciutat, la 
comarca del Barcelonès, l’Àrea Metropolitana i la Regió Metropolitana i on les dependències i intercanvis funcionals són constants.

 Barcelona té algunes singularitats que condicionen la dispersió dels seus contaminants. En primer lloc, la seva orografia: 
en ser una ciutat de costa, amb el massís de Collserola actuant de barrera, una distribució perifèrica de l’activitat industrial i un 55% 
dels vents inferiors a 3m/s, la dispersió dels contaminats no és molt eficaç. En segon lloc, les particularitats climàtiques: les condi-
cions climatològiques poden afectar les concentracions de contaminants i, aquests, provocar alhora efectes al temps atmosfèric. 
En tercer lloc, l’efecte illa de calor que a Barcelona en general és de forma concèntrica i el seu nucli central se situa sobre l’Eixample, 
essent doncs una àrea més sensible. Finalment, les corrents d’aire provinents d’altres geografies, com del Sàhara, aspecte de difícil 
gestió, porten elevades quantitats de partícules en suspensió.

 L’efecte pantalla de les emissions generades pel trànsit, degut a la densitat i alçada dels edificis, també  dificulta la dispersió 
de contaminants.
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A Barcelona les emissions del trànsit, les derivades de 
les grans infraestructures de mobilitat (port i aeroport), 
les residencials i les d’obres de construcció dicten el 
grau de contaminació atmosfèrica. Però la contaminació 
de l’aire també està causada per focus emissors situats 
a distancia de la ciutat, l’anomenada contaminació de 
fons regional. A més de la diversitat de fonts d’emissió, 
també s’han de tenir en compte els condicionants i sin-
gularitats de la ciutat. Actualment, Barcelona està actua-
litzant el seu inventari d’emissions.

Un dels principals canvis que ha experimentat la ciu-
tat en els darrers 30 anys i que ha influït sobre la qua-
litat de l’aire ha estat l’augment del parc de vehicles a 
motor privats, fet que ha provocat un augment de les 
concentracions d’òxids de nitrogen i de partícules sòli-
des. L’estratègia de millora de la qualitat de l’aire reque-
reix una actuació transversal i integral de tots els sec-
tors implicats com la mobilitat, l’energia, els residus, el  
verd urbà, etc. 

D’acord amb la normativa estatal i europea d’avaluació i 
de gestió de la qualitat de l‘aire, el territori de Catalunya 
està dividit en 15 zones de qualitat de l’aire sense equi-
valències entre elles. Les zones es delimiten ajuntant te-
rritoris amb característiques similars de clima, orografia, 
tipus d’emissions, etc.

6.2 Context general i situació actual

El Pla per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a la Regió 
Metropolitana de Barcelona (2007- 2009)   afectava 40 
municipis de la regió que van ser decretats zona de pro-
tecció especial pels alts nivells de dos contaminants de-
tectats en l’aire: NO2 i PM10. El Pla tenia per objectiu esta-
blir les accions necessàries per prevenir i reduir l’emissió 
de NO2 i PM10 i ajustar les emissions als límits que establia 
la legislació de la Unió Europea per a l’any 2010.

A mitjans de 2014 està prevista l’aprovació formal del Pla 
de Millora de la Qualitat de l’Aire a Barcelona, horitzó 2015. 

En espera de l’aprovació, durant el 2013 s’han implantat 
moltes de les mesures que conté, les quals afecten princi-
palment l’àmbit de la mobilitat de les persones i les mer-
caderies, així com els hàbits dels ciutadans. Aquestes me-
sures volen reduir les emissions de contaminants i assolir 
els nivells de qualitat de l’aire de PM10 i NO2 que determina 
la legislació europea. Algunes de les mesures implantades 
per la Generalitat de Catalunya són la possibilitat d’accedir 
al carril VAO pels vehicles de baixes emissions urbanes, 
l’ambientalització del parc de vehicles pesants de Trans-
ports Metropolitans de Barcelona (TMB) i l’Entitat Metro-
politana de Transports (EMT) o el distintiu de garantia de 
qualitat ambiental per a flotes de transport netes que ha 
esdevingut la primera iniciativa d’etiquetatge ecològic re-
conegut a nivell europeu en incloure les flotes de trans-
port.  Una de les mesures de futur previstes és la tarifació 
de peatges en funció de la contaminació urbana.

Origen de les immisions  
(% sobre el total) Dades de 2008

NO2  

(mitja)
PM10  

(mitja)

Fons 18,7% 88,1%

  Regional 8,6% 47,9%

  Local 10,1% 40,2%

Generat a Barcelona 81,3% 11,9%

  Trànsit 65,6% 11%

  Domèstic terciari 8,6% 0,1%

  Indústria 4,8% 0,3%

  Port 2,1% 0,3%

  Formigoneres i extractives - 0,2%

El trànsit és el principal origen de les immisions 
de l’interior de la ciutat.

S’estima que el descens d’emissions de contaminants 
comportarà nombrosos beneficis per a la salut dels 
habitants de l’àrea metropolitana de Barcelona, i 
augmentarà la qualitat i l’esperança de vida.
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zona 1
zona 2

6.2.1 Un control exhaustiu de la 
qualitat atmosfèrica

A la ciutat, la gestió dels aspectes relacionats amb la 
qualitat de l’aire implica diferents agents:

 Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 
Atmosfèrica (XVPCA)  . És el sistema de detecció 
dels nivells d’immissió dels principals contaminants 
que afecten la qualitat de l’aire a Catalunya. Està cons-
tituïda per un conjunt de punts de mesurament dis-
tribuïts pel territori, en els quals s’ubiquen els equips 
de mostreig i d’anàlisi de contaminants atmosfèrics.  
 
La ciutat de Barcelona disposa d‘11 estacions de me-
surament de la qualitat de l’aire pertanyents a la XVP-
CA, de les quals 10 són urbanes (4 estacions de fons 
urbà, 3 estacions de trànsit moderat i 3 estacions de 
trànsit intens) i 3 són de tipus industrial (ubicades a 
la zona portuària). Aquestes estacions es distribuei-
xen en funció dels nivells d’exposició de la població, 
l’orografia i les característiques de dispersió i mesu-
ren nivells d’immissió de NO, NO2, PM10, PM2,5, SO2, CO, 
O3, metalls pesants, hidrocarburs aromàtics policíclics 
i C6H6. El tipus de contaminants mesurats, la periodi-
citat amb què es fa i l’entrada en funcionament varia 
segons l’estació.

 Agència de Salut Pública de Barcelona . Les 
seves funcions en aquest camp són: l’avaluació de 
l’impacte sobre la qualitat de l’aire de focus fixos o de 

Barcelona està inclosa dins de la zona 1 de 
protecció especial per als contaminants NOx i PM10 
(Àrea de Barcelona), que inclou 19 municipis.

Barcelona disposa 
d‘11 estacions 
de la Xarxa de 
Vigilància i Previsió 
de la Contaminació 
Atmosfèrica.

estacions de fons urbà
estacions de trànsit moderat
estacions de trànsit molt intens
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trànsit, la participació en els plans d’actuació per re-
duir els nivells de diòxid de nitrogen i de partícules 
en suspensió (PM10), el control regulat de les calderes 
de combustió (a partir de 2014 serà responsabilitat 
d’Hàbitat Urbà), la gestió del sistema d’informació de 
la qualitat de l’aire per a la ciutat i la publicació anual 
de l’informe d’avaluació de la qualitat de l’aire a la ciu-
tat de Barcelona.

 Hàbitat Urbà  . És l’àrea municipal que assumeix els 
reptes per fer avançar Barcelona cap a la sostenibilitat i 
treballa en la definició i consecució d’un model d’Hàbitat 
Urbà per a la ciutat d’avui i dels pròxims 50 anys. 

6.2.2 La qualitat de l’aire de la ciutat 
millora

Els nivells de qualitat de l’aire es defineixen amb l’objectiu 
d’evitar, prevenir i reduir efectes nocius per a la salut 
humana. Aquest principi queda reflectit en la legislació 
autonòmica, estatal i europea en matèria de contamina-
ció atmosfèrica. La legislació estatal de referència per 
a l’avaluació de la qualitat de l’aire és la Llei 34/2007, 
de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de 
l’atmosfera, i el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, 
relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. 

La legislació europea també regula i estableix límits le-
gals en els valors de concentració de diòxid de carboni, 

diòxid de nitrogen (NO2), partícules fines en suspensió a 
l’aire (PM10 i PM2,5), ozó troposfèric (O3) i diòxid de sofre 
(SO2). A banda de la regulació legal, l’Organització Mun-
dial de la Salut (OMS) també marca uns límits sobre els 
nivells de contaminació de l’aire.

L’aire de Barcelona compleix la majoria de paràmetres 
de contaminants   regulats per les normatives esta-
tals i europees per a l’avaluació i gestió de la qualitat de 
l’aire, mostrant-se una lleugera tendència al descens de 
contaminants. L’any 2013 s’ha detectat una millora signi-
ficativa i global dels nivells dels dos contaminants crítics 
de la qualitat de l’aire a Barcelona (PM10 i NO2).

Unió Europea  
(Límits d’immissió establerts per la UE a partir de 2010)

Organització mundial de la salut

NO2 Mitjana horària: 200 μg/m3 
Mitjana anual: 40 μg/m3

Mitjana horària: 200 μg/m3 
Mitjana anual: 40 μg/m3

PM10 Mitjana de 24h: 50 μg/m3 
Mitjana anual: 40 μg/m3

Mitjana de 24h: 50 μg/m3 
Mitjana anual: 20 μg/m3

PM2,5 Mitjana anual: 
2010: 25 μg/m3 
2015: 25 μg/m3 
2020: 20 μg/m3

Mitjana anual: 10 μg/m3 
Mitjana de 24h: 25 μg/m3

La Unió Europea estableix els límits legals de la concentració de NO2, PM10 i PM2,5 i l’Organització Mundial de la 
Salut estableix els límits recomanables per la salut que en alguns casos són més restrictius que els legals.

NO2

El 2013 es compleix el valor límit anual de NO2 a totes les 
estacions de trànsit moderat i de fons urbà de la ciutat, 
superant-se només en aquelles estacions orientades al 
trànsit molt intens (Eixample i Gràcia-Sant Gervasi). Els 
nivells anuals de 2013 són els més baixos des del 2000 
en 5 de les 7 estacions de la ciutat. Tanmateix, se segueix 
superant el valor límit anual a les estacions orientades al 
trànsit molt intens. Seguint aquesta tendència, també s’ha 
produït un descens del nombre de superacions horàries 
del valor límit. Les 5 superacions de l’any es concentren a 
les estacions de trànsit molt intens i el mateix dia de l’any.
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Per primera vegada, el 2013 la ciutat compleix el nombre 
màxim de superacions del valor límit diari de les partí-
cules PM10 a totes les estacions urbanes de la xarxa de 
vigilància, situant-se les mitjanes anuals de concentració 
entre els 27 μg/m3 a les estacions orientades al trànsit 
molt intens i els 19 μg/m3 en el fons urbà.

Seguint la tendència dels nivells anuals, es detecta 
un descens significatiu de les superacions diàries de 
PM10, reduint-se a la meitat el percentil 90,4 durant el 
període 2006-2013.

33% de reducció dels nivells de PM10 globals 

a la ciutat el 2012 respecte a l’any anterior. 

50% de reducció dels nivells de PM10 a les 

estacions orientades al trànsit en el període 

2006-2013

PM2,5

Durant el 2013 es detecta un descens significatiu dels ni-
vells de PM2,5 a la ciutat, situant-se la mitjana anual entre 
els 18 μg/m3 a les estacions de trànsit molt intens i els 12 
μg/m3 al fons urbà. 

O3 i altres contaminants

El 2013 s’han continuat complint els respectius valors 
límit i objectiu per als gasos (CO, SO2 i O3), compostos 
orgànics volàtils (benzè), metalls (Pb, Cd, Ni i As) i hidro-
carburs aromàtics policíclics (benzo(a)pirè).

El 2013 els nivells màxims horaris d‘O3 han tingut un lleu-
ger increment respecte a l’any anterior, no superant-se 
però el llindar horari d’informació a la població. Aquest 
increment també s’ha detectat en el nombre de dies 
que s’ha superat el valor objectiu màxim 8-horari.

El 2013 la mitjana anual de NO2 s’ha situat a 39,6 en μg/m3, complint-se el límit 
permès de 40 μg/m3. A Totes les estacions es compleix el valor límit anual de PM2.5  

per a l’any 2015 i fins i tot el valor límit anual previst per a l’any 2020.
2013 ha incrementat el nombre de dies de 

superació del valor objectiu màxim 8-horari.
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El Pla per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a 
Barcelona 2011-2015 inclou 5 àrees d’actuació: 
mobilitat, energia, port, serveis urbans, obres i verd 
urbà i comunicació i transparència informativa.

6.3 Mesures realitzades per millorar la qualitat de l’aire

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire a Barce-
lona, en els darrers anys s’han impulsat un conjunt de 
mesures, algunes emmarcades en els plans d’actuació. 

6.3.1 Barcelona formalitza el seu 
compromís per un aire més net

 Signatura de l’Acord de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat per un Aire més Net

Al Plenari del 26 d’abril de 2013 l’Ajuntament de Barce-
lona va aprovar la Declaració Institucional d’Adhesió a 
l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sosteni-
bilitat per un Aire més Net. Amb aquesta adhesió, posa 
de manifest el seu interès en la millora de la qualitat de 
l’aire i es compromet amb la necessitat que les mesures 
a prendre siguin de caràcter estructural, amb un abast 
territorial general i de forma coordinada i responsable 
amb les diferents administracions i institucions. 

6.3.2 Mobilitat, energia i 
sensibilització, aspectes clau per a 
un aire més net

 Pla per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a 
Barcelona 2011-2015 

Aglutina altres plans de la ciutat: Plans d’acció munici-
pal, instruments de planificació sectorials com el Pla 
d’Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l’Aire de Barce-
lona 2011-2020, el Pla de Mobilitat Urbana 2006-2012, 
així com altres mesures addicionals. El seu objectiu és 
recollir les actuacions en curs i implantades a la ciutat 
durant el període 2011-2015 per millorar la qualitat de 
l’aire a Barcelona i assolir els nivells permesos per la 
normativa. Les accions es caracteritzen pel seu caràcter 
d’incentivació per afavorir i estimular comportaments i 
formes de relació entre el ciutadà i l’espai urbà que po-
tenciïn la millora de la qualitat de l’aire i de la qualitat de 
vida de la ciutat.

A continuació es detallen les mesures més significatives 
implantades a cadascuna de les cinc àrees d’actuació. El fullet ‘Respira’ forma part d’una campanya 

informativa sobre les actuacions que l’Ajuntament 
de Barcelona realitza per a la millora de la qualitat 
de l’aire de la ciutat.
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Serveis urbans, obres i verd urbà

Ambientalització de les obres. L’any 2009 va entrar en 
vigor el Decret d’Alcaldia per a l’ambientalització de les 
obres que té per objectiu reduir el seu impacte ambiental 
i social. Afecta les obres públiques en execució amb pres-
supost igual o superior a 450.000 €, promogudes per ope-
radors municipals, organismes autònoms o empreses mu-
nicipals. Com a exemple, destaca la constitució el 2013 de 
la Comissió de Seguiment per al projecte de remodelació 
de la Plaça de les Glòries i els seus entorns, formada per 
l’Ajuntament de Barcelona i representants de les entitats 
veïnals i ciutadans de la zona.

 
Energia

Pla d’Autosuficiència Energètica.En el marc del Pla, 
s’impulsen diferents accions tant a nivell de ciutat com a 
nivell d’Ajuntament adreçades a la reducció de consum 
energètic mitjançant la millora de l’eficiència energètica 
en edificis, equipaments, instal·lacions i vehicles, així 
com a la incorporació d’instal·lacions que aprofitin els 
recursos locals renovables o residuals disponibles per 
cobrir aquest consum, amb l’objectiu de reduir la im-
portació d’energia procedent de la xarxa. Des d’un punt 

de vista energètic, el pla avalua el sector comercial i de 
serveis de Barcelona i contempla mesures que permetin 
reduir-ne el consum en un 20% l’any 2020, respecte a 
l’any 2008, i conseqüentment, les emissions de contami-
nants atmosfèriques derivades.

 
Port de Barcelona

Gasificació del Port de Barcelona. Gràcies a un conve-
ni signat per l’autoritat del port barceloní i Gas Natural Fe-
nosa els usuaris marítims i terrestres del recinte del Port 
poden disposar de gas natural liquat per als seus motors. 
Es tracta d’una iniciativa transversal per reduir les emis-
sions dels vaixells i les embarcacions de servei i també 
dels camions i la maquinària que treballen a terra ferma.

 
Comunicació i transparència informativa

Programes de sensibilització i d’educació ambien-
tal.  Realització de campanyes informatives (p.ex. control 
d’emissions dels vehicles més contaminants), cursos de 
conducció eficient i econòmica, exposicions, conferències 
i col·loquis. També s’ha editat el fullet RESPIRA .

MESURES MÉS SIGNIFICATIVES IMPLANTADES A  
CADASCUNA DE LES CINC ÀREES D’ACTUACIÓ

 
Mobilitat

Impuls del vehicle elèctric, a l’Àrea Metropolita, a 
través de la plataforma público-privada Live Barcelona  
(Logística per a la Implementació del Vehicle Elèctric). A 
finals de 2013 la ciutat compta amb 136 punts de recà-
rrega i l’Ajuntament té una flota de més de 300 vehicles 
elèctrics de neteja i manteniment de l’enllumenat.

Nova xarxa ortogonal de bus. Es tracta d’una reordena-
ció del servei d’autobús urbà a Barcelona per crear una xar-
xa ràpida formada per línies que creuen horitzontalment, 
verticalment i en diagonal la ciutat, aprofitant l’estructura 
dels carrers de l’eixample. El 2012 va entrar en servei amb 
5 línies que es van ampliar el 2013 amb 5 línies més.

Ambientalització de les flotes de vehicles 
municipals. El 2013 es constata un elevat grau 
d’ambientalització dels vehicles pesants de Transports 
Metropolitans de Barcelona i dels vehicles de neteja 
viària de la ciutat gràcies a la incorporació de vehicles 
híbrids i de gas natural comprimit, la reconversió de co-
txes dièsel en híbrids, l’aplicació de filtres anticontami-
nants en la resta de cotxes dièsel i l’existència d’un pla 
sistemàtic de manteniment preventiu dels vehicles.
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6.3.3 Regulació i control de les 
instal·lacions de combustió, per 
reduir la contaminació

 Programa de revisió i neteja d’aquelles 
instal·lacions de combustió 

Programa de revisió i neteja d’instal·lacions de combustió. 
Per tal de millorar la qualitat de l’aire de la ciutat i d’acord 
amb l’article 29-1 i 29-2 de l’Ordenança del Medi Ambient, 
és d’obligat compliment per a ciutadans i empreses pre-
sentar cada any un certificat de revisió i neteja d’aquelles 
instal·lacions de combustió (calefaccions, calderes, etc.) 
que no funcionin amb gas natural. El programa s’adreça 
a les instal·lacions que s’utilitzen per a calefacció, aigua 
calenta sanitària o generació de vapor, tant en empreses 
com en comunitats de propietaris. La revisió ajuda a re-
duir la contaminació i n’optimitza el consum.

6.3.4 L’estudi de la qualitat de l’aire, 
base per definir les mesures a 
implantar

 Els beneficis per a la salut pública de la reducció 
de la contaminació atmosfèrica a l’àrea 
metropolitana de Barcelona     

Dirigit pel Dr. Nino Künzli, del Centre de Recerca en Epi-
demiologia Ambiental (CREAL), per encàrrec del Depar-

tament de Salut i del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, demostra que 
la millora de la qualitat de l’aire comporta un benefici clar 
per a la salut. L’estudi posa de manifest que disminuir la 
pol·lució atmosfèrica, fins assolir els nivells recomanats 
per l’OMS, aportaria importants beneficis a la població 
de l’àrea metropolitana de Barcelona en termes de mor-
bimortalitat i esperança de vida. Concretament, l’estudi 
estima que els beneficis anuals de reduir l’exposició mi-
tjana només de PM10 de l’àrea d’estudi (57 municipis) als 
valors anuals mitjos recomanats per l‘OMS (20μg/m3) 
son: 3.500 morts menys l’any i representa un augment 
de l’esperança de vida mig de 14 mesos, 1.800 ingres-
sos menys als hospitals per causes cardiorespiratòries, 
5.100 casos menys de bronquitis cròniques en adults, 
31.100 casos menys de bronquitis agudes en nens i 
54.000 crisis asmàtiques menys en totes les edats. 

 Inventari d’emissions de la ciutat de Barcelona 
(en fase d’actualització) 

L’eina de modelització de dispersió de contaminants per-
met diagnosticar la qualitat de l’aire a la ciutat, tenint en 
compte diverses variables com l’orografia del terreny, els 
tipus de focus emissors i la seva distribució espaial i la 
meteorologia de la zona. Actualment es fa un seguiment 
de la qualitat de l’aire hora a hora, incloses les emissions 
de NOx, PM10 i altres contaminants significatius, i es vin-
culen les emissions estimades mitjançant el model pre-
dictiu amb les mesures reals d’immissió de les estacions 
ubicades a la ciutat. Les dades obtingudes permeten fer 
prediccions de la qualitat de l’aire a curt termini. 

  
Serveis ecològics del verd urbà a Barcelona         

Elaborat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals de la Universitat Autònoma de Barcelona per 
encàrrec del Departament d’Estratègia de l’Ajuntament 
de Barcelona, l’estudi estima la quantitat de contami-
nants atmosfèrics absorbits pel verd urbà de la ciutat 
(inclosa la part del Parc de Collserola) mitjançant un mo-
del nord-americà anomenat i-Tree Eco. Dels resultats 
se’n desprèn que els espais verds de Barcelona absor-
beixen anualment fins 306 t de contaminants atmosfè-
rics: 5,6 t de CO, 54,6 t de NO2, 72,6 t d’O3, 166 t de PM10 
i 6,8 t de SO2. El valor econòmic d’aquest servei seria 
lleugerament superior al milió d’euros anuals. L’estudi 
conclou que la contribució del verd urbà en relació a 
la qualitat de l’aire de Barcelona és modesta, però no 
menyspreable, especialment en el cas de les PM10. La 
implementació d’estratègies basades en la potenciació 
de l’anomenada infraestructura verda a la ciutat ha de 
permetre que aquesta contribució sigui cada vegada 
més rellevant, alhora que altres serveis ecosistèmics 
(usos recreatius, regulació microclimàtica, etc.) són 
igualment subministrats.

Barcelona compta amb una xarxa d’estacions de 
mesura dels diferents contaminants, que faciliten 
informació acurada sobre els seus nivells en diferents 
punts de la ciutat.
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La repavimentació amb formigó porós ajuda a evitar 
la suspensió de partícules a l’atmosfera.

6.4 Objectius i mesures de futur

Millorar la qualitat de l’aire que es respira a Barcelona i 
assolir els nivells permesos per la normativa és el princi-
pal objectiu del Pla per a la Millora de la Qualitat de l’Aire 
a Barcelona 2011-2015. Avui en dia el consistori està tre-
ballant en l’actualització d’aquest pla amb horitzó 2018.

6.4.1 Mesures innovadores com a 
aposta de futur

 Estudi sobre l’eficàcia de l’aplicació del CMA 
(acetat de magnesi i calci) sobre la calçada per 
reduir la resuspensió de partícules 

La incorporació d’aquest additiu a les aigües de neteja 
permet que les partícules es dipositin durant més temps 
a terra i per tant sigui més fàcil que s’arrosseguin amb 
l’aigua de pluja i neteja. L’estudi, realitzat mitjançant un 
conveni amb el Consell Superior d’Investigacions Cientí-
fiques (CSIC), va concloure que aquesta no era una me-
sura eficaç per a Barcelona.

  
Millora de l’aire que es respira a les escoles 

Prova pilot que consisteix en l’avaluació de l’eficàcia de 
diverses mesures correctores per millorar la qualitat de 
l’aire que es respira als patis de sorra de dues escoles 
de Barcelona: el CEIP Pau Vila i el CEIP Vila Olímpica. Per 
això s’analitzarà la sorra dels patis per determinar qui-
nes són les millors tipologies, s’avaluarà l’eficàcia del reg 
per evitar la resuspensió de partícules i s’instal·laran sis-
temes de purificació de l’aire al gimnàs.

  
Repavimentació amb formigó porós 

Arran dels resultats obtinguts de les experiències pilot 
amb aquest material per tal de prendre decisions sobre 
la seva aplicació en altres llocs de la ciutat. En alguns es-
pais públics de Barcelona, com ara places, jardins i àrees 
de joc infantils, es pot trobar sorra. En casos concrets 
aquests espais es troben en punts exposats a altes den-
sitats de trànsit o bé a especials condicions climàtiques 
que provoquen l’aixecada de la sorra en dies de fort vent 
existint una correlació entre vent i nivells de PM10. A ban-
da de la repavimentació amb formigó porós, al parc de 
Can Mantega s’hi ha aplicat un nanopolímer que també 
evita la resuspensió de partícules. Amb l’objectiu de va-

lorar l’eficàcia d’aquesta mesura, es va realitzar un pe-
tit estudi que va posar de manifest els efectes positius 
d’aquest nanopolímer.

 Implantació de nous materials fotocatalítics per 
reduir la concentració de NOx a l’aire

El paviment fotocatalític és un producte capaç de reduir 
les substàncies contaminants presents en l’aire, com 
ara els NOx, els SOx o els benzens, transformant-les 
en presència de llum solar (o d’altra mena, de longitud 
d’ona inferior a 400 nm) en substàncies no tòxiques a un 
ritme 30 vegades més ràpid que el que es produiria de 
manera natural. Mitjançant conveni amb l’UPC es faran 
proves pilot demostratives de l’efecte que poden tenir 
certs materials amb capacitat fotocatalítica en determi-
nants contaminants com el NOx i la part orgànica de les 
partícules en suspensió.

  
Aspirador de pols focalitzat

Amb l’objectiu d’ambientalitzar les obres per reduir les 
emissions de contaminants, l’Ajuntament incorporarà 
l’obligatorietat d’utilitzar màquines d’aspiració focalitza-
da a l’efecte de recollir pols i altres residus.
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6.4.2 Millora de les infraestructures 
per oferir gas natural al Port de 
Barcelona

 Construcció d’una planta de subministrament 
de gas 

Per tal que els usuaris puguin accedir al gas natural, es 
construirà una planta de subministrament de gas per als 
vaixells i una estació de servei de gas liquat per a camions 
i maquinària. A més, les embarcacions que utilitzin aquest 
combustible per al seu motor principal o auxiliar es po-
dran beneficiar d’una rebaixa en les taxes portuàries.

6.4.3 Una mobilitat amb emissions 
zero dins la ciutat de Barcelona 

 Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (PMU) 
2013-2018 

L’elaboració del nou Pla consta de tres fases de treball: 
diagnosi, part propositiva i avaluació ambiental per de-
terminar els efectes que les mesures previstes suposa-
ran sobre el medi ambient. El pla s’estructura en 5 blocs 
per cadascun dels quals es proposen diferents objectius 
i les respectives actuacions per assolir-los: mobilitat a 
peu, mobilitat en bicicleta, transport públic, distribució 

urbana de mercaderies (DUM) i vehicle privat (cotxe 
i moto). En la seva diagnosi, el Pla analitza a les exter-
nalitats del sistema de la mobilitat, i fa referència dos 
factors sobre els que actuarà de manera prioritària: El 
primer, el tipus de parc de vehicles circulant, atès que 
en la qualitat de l’aire influeix tan l’antiguitat del vehicle 
(com més nou, més eficient), com el combustible que 
utilitza (el gasoil emet 3 vegades més de NOx i fins a 8 
vegades més de partícules en suspensió que la gaso-
lina) i el tipus de vehicle. En segon lloc, la velocitat de 
circulació, una variable clau. La velocitat mitjana òptima 
energèticament, entre 40 km/h i 70 km/h, és difícilment 
assolible en àmbit urbà, però una velocitat mitjana de 
30 km/h suposaria una reducció important del consum 
dels turismes. Els actuals problemes de congestió són 
crítics pel consum de carburant. 

6.4.4 Informació en temps 
real i previsions dels nivells de 
contaminants

 Nova web per difondre la qualitat de l’aire a la 
ciutat  

Impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, la web  . mos-
trarà dades en temps real i en funció de les previsions me-
teorològiques farà una previsió dels nivells de pol·lució a 
24 i 48 hores. També informarà de les normatives vigents, 

La web de qualitat de l’aire mostra el mapa del 
índex de qualitat de l’aire per al NO2 i les PM10 
previst per a l’endemà i per al cap de 2 dies.

amb el llindar permès per a cada tipus de contaminant at-
mosfèric, i farà difusió sobre què és un episodi de conta-
minació atmosfèrica o del Pla de Millora de la Qualitat de 
l’Aire a Barcelona. Durant la temporada d’estiu, època en 
la qual més afecta la contaminació atmosfèrica, impulsarà 
campanyes adreçades a la ciutadania. Entre d’altres fun-
cionalitats, incorporarà un sistema d’alertes a la població 
que informa de la qualitat de l’aire, no només en episodis 
d’emergència tal i com es feia anteriorment. El sistema 
d’alertes compta amb un seguit de protocols d’actuació.
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Situació 
actual Durant

el dia

Durant
la nit

Avaluació i planificació 
‘Pla per a la reducció de 
la contaminació acústica 
de Barcelona 2010-2020’  
‘Mapa Estratègic de Soroll 
de Barcelona’

Control i monitoratge 
‘Sonòmetres 
d’intempèrie, limitadors 
acústics als locals d’oci 
nocturn i concerts’

Minimització del soroll 
‘Vehicle elèctric’ ‘Asfalt 
sonoreductor’ ‘Cobriment 
de vies ferroviàries’

Sensibilització a la 
ciutadania ‘Campanyes 
d’estiu i proves pilot a les 
zones d’oci nocturn’

Educació a les escoles 
‘Programa educatiu 
2015-2016 per tractar el 
soroll dins les escoles’

Línies 
de 
treball

Contaminació 
acústica

Visió de futur

Millorar la 
qualitat 

acústica de 
Barcelona

85,45 %  
Població exposada

Trànsit,
principal font 
de soroll

Oci nocturn,
principal font 
de soroll

87,79 %  
Població exposada

86 %
de compliment 
de la capacitat 
acústica als 
trams de 
carrers

96 % 
de compliment 
de la capacitat 
acústica en als 
trams de 
carrers

> 55 
dB (A)

> 45 
dB (A)
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7.1 Visió, reptes i oportunitats

Visió de futur

L’Ajuntament de Barcelona té el 
compromís de millorar la qualitat 
acústica de la ciutat impulsant i li-
derant programes i actuacions prio-
ritàries, marcs de col·laboració, de 
coordinació i d’informació que per-
metin minorar la contaminació acús-
tica general de la ciutat, sobretot en 
aquelles zones que superen els valors 
límit, i protegir les zones tranquil·les 
contra l’augment del soroll. 

Barcelona ha d’integrar el soroll en la 
gestió de la ciutat, no com a fet ex-
cepcional sinó com una variable am-
biental més de Barcelona. Els sons i 
el soroll formen part d’una ciutat viva 
i dinàmica i tothom, en algun mo-
ment i de manera diferent, és gene-
rador de soroll a la vegada que n’és 
receptor. Per això és necessària una 
actuació global, considerant tots els 
agents, inclòs el mateix Ajuntament.

En aquest camí cap a la millora de la qualitat acústica de la ciutat, cal tenir en compte els condicionants històrics i geogràfics. Alguns 
d’ells representen reptes que cal superar i d’altres, oportunitats que cal aprofitar.

 Els ciutadans cada cop són més sensibles davant el soroll, fet motivat per causes objectives i per percepcions sociològiques 
canviants i dinàmiques. També ha augmentat una certa cultura del confort acústic que fa la ciutadania més exigent i valora la 
tranquil·litat com un element clau de la qualitat de vida.

 En els darrers anys s’ha produït un canvi en les activitats que generen soroll. Avui en dia, el soroll de l’interior de les 
activitats comercials i industrials és més fàcil de regular, no obstant ha incrementat el soroll al carrer procedent de les activitats 
lúdiques, el qual és més difícil de controlar.

 La complexitat i compacitat de la ciutat generen sons i sorolls de diversa índole. A això cal sumar-hi l’alta densitat i una 
mobilitat molt dinàmica amb dimensió metropolitana . 

 Barcelona és un pol d’atracció de turisme per la seva àmplia oferta comercial, de serveis i cultural, incloses les activitats d’oci. És 
una destinació turística líder amb més de 7,5 milions de turistes el 2013 i amb perspectives de creixement. Ciutat Vella és el districte 
on es concentra el turisme de Barcelona i és l’únic de la ciutat on ha pujat la contaminació acústica de dia i també de nit des de 2009.

 La bonança climàtica i el caràcter mediterrani de la ciutat, afavoreix la vida a l’aire lliure, la qual cosa es tradueix en 
un major volum de soroll al carrer i fins més tard durant tot l’any ja que s’ha perdut l’estacionalitat. La Llei Antitabac ha afavorit 
l’extensió de les activitats al carrer i a les terrasses (activitats de pública concurrència), no obstant, l’augment del control i sensi-
bilització ciutadana ha comportat un major compliment de la normativa, la qual cosa fa palesa la coresponsabilització entre tots 
els agents implicats del soroll generat al carrer.

 La percepció del so és un fenomen subjectiu, és a dir, no tota la ciutadania el percep igual ni l’afecta de la mateixa manera. 
L’efecte que causa a cadascú depèn de molts factors de manera que la reacció pot ser diferent. La resposta al soroll és una resposta 
complexa que depèn tant dels factors acústics com de factors psicosocials, contextuals, simbòlics o emocionals. 
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Els límits de soroll establerts per l’OMS i per la UE 
coincideixen. L’Ajuntament de Barcelona estableix 

3 nivells de sensibilitat acústica.

7.2 Context general i situació actual

Com a d’altres ciutats, a Barcelona les fonts de soroll princi-
pals són el trànsit, les grans infraestructures de transport, 
les activitats d’oci, les zones comercials i les activitats in-
dustrials. El trànsit és la font principal, si bé s’ha convertit 
en un soroll ambiental generalitzat que no causa tantes 
queixes com altres fonts de caràcter més puntual i localit-
zat. Així, per exemple, les activitats d’oci nocturn represen-
ten la segona causa de soroll, però, a diferència del trànsit, 
estan presents en zones molt localitzades de la ciutat. 

L’Ajuntament de Barcelona està fent un esforç per millorar 
la qualitat acústica de la ciutat mitjançant la realització d’un 
ampli ventall d’actuacions. Aquests esforços s’emmarquen 
en el Mapa estratègic de soroll i el Pla per a la Reducció de 
la Contaminació Acústica de la Ciutat de Barcelona 2010-
2020, que recullen les fórmules més idònies per minimitzar 
la contaminació acústica combinant els diferents usos de 
la ciutat, atenent els interessos dels diferents sectors que 
la conformen i promovent una convivència respectuosa. 
Les actuacions compten amb la implicació de les diverses 
àrees municipals i, molt especialment, amb el treball dels 
districtes, que són els que han d’actuar de manera més di-
recta per avançar cap a una ciutat menys sorollosa, i amb 
la coresponsabilització dels ciutadans i ciutadanes.

En els darrers anys s’ha desenvolupat un marc norma-
tiu en l’àmbit europeu, estatal i autonòmic,  que ha de-

terminat les estratègies a seguir en matèria de control i 
reducció de la contaminació acústica. A escala europea 
existeix la Directiva 2002/49/ CE, de 25 de juny de 2002, 
que defineix les pautes sobre l’avaluació i la gestió del 
soroll ambiental i crea els Mapes estratègics de soroll 
i els Plans d’acció com a eines bàsiques per a la gestió 
del soroll a les ciutats. En l’àmbit estatal es disposa de 
la Llei 37/2003 del soroll, de 17 de novembre de 2003, 
el Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, i el Reial 
Decret 1367/2007, de 19 d’octubre. I Catalunya comp-
ta amb la Llei 16/2002 i el seu Reglament D176/2009, 
de protecció contra la contaminació acústica, que in-

corporen l’obligatorietat d’elaborar mapes estratègics  
i desenvolupar-los. 

En l’àmbit municipal, existeix un títol corresponent al so-
roll a l’Ordenança del Medi Ambient    (OMA) adaptat 
als requeriments del marc normatiu i que regula i ordena 

Valors límit d’immissió establerts per l’Ordenança del Medi Ambient (OMA) de l’Ajuntament de Barcelona

Zona de sensibilitat acústica 
alta

Zona de sensibilitat acústica 
moderada

Zona de sensibilitat acústica 
baixa

Exterior dia 60 dB (A) 65 dB (A) 70 dB (A)

Exterior vespre 60 dB (A) 65 dB (A) 70 dB (A)

Exterior nit 50 dB (A) 55 dB (A) 60 dB (A)

Valors límit recomanats per l’Organització 
Mundial de la Salut

Directiva 2002/49/CE sobre avaluació i gestió 
del soroll ambiental

Exterior dia 65 dB (A) 65 dB (A)

Exterior nit 40 dB (A) 40 dB (A)
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Com a fonts de soroll 
principals de la ciutat, es 
mantenen el trànsit (en 
horari diürn)...

...i el soroll generat al 
voltant de l’oci nocturn 
(de nit).

algunes mancances detectades en els darrers anys. Els 
seus annexes es modificaran durant el 2014, bona mos-
tra que es realitza un treball permanent d’adaptació a 
les noves realitats que sorgeixen a la ciutat. Aquesta or-
denança estableix una classificació dels nivells exteriors 
pràcticament igual a la definida per la Generalitat de Ca-
talunya i pel Ministeri de Medi Ambient, que s’equipara 
a la de la resta de ciutats espanyoles.

Els límits de soroll exterior recomanats per l’Organització 
Mundial de la Salut són més estrictes; tanmateix no 
consideren la realitat de les ciutats mediterrànies, amb 
una amplia oferta lúdica i una major activitat al carrer, 
motiu pel qual es fa més difícil el seu compliment. En 
referència als nivells màxims de soroll permesos dins de 
les llars, els establerts per la OMS concorden amb els 
definits per l’OMA. 

7.2.1 Actualització del Mapa 
estratègic de soroll

L’actualització del Mapa estratègic de soroll de Barce-
lona, integrat pel mapa de soroll, el mapa de capacitat 
acústica i el mapa de superació, permet fer la diagnosi 
de la ciutat periòdicament i avaluar les mesures imple-
mentades. Sobre dades de 2012, el mapa reflecteix la 
situació acústica de la ciutat i permet veure’n l’evolució 
respecte a l’anterior edició. Per elaborar el mapa es van 
realitzar mesures reals a diferents trams de carrers de la 
ciutat en horari diürn, de vespre i nocturn, i es van con-

 > 80 dB(A)
 de 75 a 80 dB(A)
 de 70 a 75 dB(A)
 de 65 a 70 dB(A)
 de 60 a 65 dB(A)
 de 55 a 60 dB(A)
 de 50 a 55 dB(A) 
de 45 a 50 dB(A)
 < 45 dB(A)

Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient - Informe ambiental 2013
94

Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient - Informe ambiental 2013
Contaminació acústica



La concentració de persones a l’espai públic és 
el principal motiu de les queixes per soroll en les 
trucades a la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) 

durant el 2013.

El 2013, el 22% de les queixes a l’Ajuntament van 
ser per concentració de persones fent soroll.

Vehicles amb sirena 1%Concentració persones fent soroll 22%
Transports públics 1%

Repartidors 1%
Helicòpters i avions 2%

Trànsit rodat 2%
Càrrega/Descàrrega 2%
Músics al carrer 3%
Aire condicionat 5%
Sortida de locals nocturns 5%
Obres a la via pública 6%Terrasses 7%

Activitats comercials i industrials 11%

Festes i activitats esportives 12%

Serveis de neteja i recollida 14%

Generadors elèctrics 2%

Alarmes 2%

Soroll establiment 13%

Soroll per festes a
l’espai públic 1%

Sorolls domèstics 42%

Sorolls per persones 
a l’espai públic 44%

trastar amb la capacitat acústica de cada tram, segons la 
seva configuració i classificació en zones de sensibilitat 
acústica alta, moderada o baixa. El nou mapa introdueix 
noves mesures sonomètriques dels trams amb canvis 
urbanístics i de vitalitat significatius, dels trams amb 
variació de fonts de soroll i inclou les àrees d’actuació 
marcades al Pla per a la Reducció de la Contaminació 
Acústica de la Ciutat de Barcelona 2010-2020. El mapa 
es pot consultar al web http://w20.bcn.cat/WebMapaA-
custic/mapa_soroll.aspx  .

7.2.2 El trànsit i les activitats d’oci 
nocturn, les principals fonts de 
soroll de la ciutat

Les principals fonts de soroll de la ciutat són el trànsit 
durant el dia i les activitats al voltant de l’oci nocturn. 
Pel que fa al trànsit, tècnicament es diferencia entre el 
soroll de trànsit intern i de menys intensitat i el soroll 
generat pel trànsit de les grans vies de connexió de la 

ciutat (entrades i sortides), l’anomenat soroll de grans 
infraestructures. Altres fonts de soroll són la indústria, 
els eixos comercials i les infraestructures ferroviàries.  

Des del punt de vista de la percepció ciutadana del so-
roll es manté la tendència dels darrers anys, on la prin-
cipal font de queixa és per sorolls de persones a l’espai 
públic. 
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Durant el dia, la població exposada a més de 55 dB(A) s’ha 
reduït el 2012 (85,45%) respecte a la de 2009 (86,78%).

Durant la nit, la població exposada a més de 45 dB(A) s’ha 
reduït el 2012 (87,79%) respecte a la de 2009 (88,26%).

Durant el vespre, la població exposada a més de 45 dB(A) 
s’ha reduït el 2012 (97,67%) respecte a la de 2009 (98,37%).

7.2.3 Disminueix la població 
exposada a nivells sonors més alts

Respecte a l’anterior edició del mapa (amb dades de 2009), 
s’ha reduït la població exposada durant el dia a nivells de 
soroll superior a 70 decibels i la majoria de la població es 
concentra als trams intermedis. 

53’87% de la població exposada a nivells 
d’entre 60 i 70 dBA durant el dia.

72’38% de la població exposada a nivells 
d’entre 50 i els 65 dBA durant la nit.

21% de la població està per sota dels 50 
dBA a la franja nocturna.

La majoria de districtes de la ciutat es mantenen en ni-
vells de soroll similars a l’anterior edició del mapa o han 
millorat la seva exposició al soroll en els darrers 5 anys. 

Pel que fa a trams horaris, comença a minorar significa-
tivament el nivell acústic al voltant de les 23 hores i, en 
general, el soroll ha millorat en els últims anys per la con-
figuració d’algunes zones en interiors d’illa, per la millora 
d’infraestructures de grans eixos viaris i ferroviaris inserits 
a la ciutat, per la reducció de zones industrials i per la re-
ducció d’un 12% del trànsit interurbà i d’un 6,7% de l’urbà. 
Durant la nit, la principal problemàtica gira al voltant de 
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l’oci nocturn, derivat del  comportament de les persones 
que usen els locals i principalment del pas i aglomeració 
de gent a l’espai públic, i ha deixat de ser un conflicte es-
tacional per ser estable durant tot l’any. Només a Ciutat 
Vella la situació ha empitjorat a la franja nocturna.

7.2.4 Zonificació de la ciutat segons 
la sensibilitat al soroll

El mapa de capacitat acústica marca per a cada tram de la 
ciutat el nivell acústic a exigir per la seva configuració, acti-
vitats o infraestructures. El 83% de Barcelona es troba en 
zones de sensibilitat alta (amb valors límits entre els 45 i 65 
dB(A)) i de sensibilitat acústica moderada (amb valors en-
tre els 55 i 70 dB(A)). Aquestes classificacions corresponen 
a la majoria de la ciutat: trams de platja, parcs, ús residen-
cial, cultural i sanitari (48%) i ús residencial amb infraes-
tructures viàries, activitats terciàries i industrials (35%). 

Barcelona manté les dues zones acústiques de règim 
especial (ZARE) que són peculiars per la presència de 
nombroses activitats, a Gràcia (plaça Virreina, Sol, Revo-
lució i Vila de Gràcia) i Ciutat Vella (La Rambla, Rambla del 
Raval i plaça Reial). També es manté el nombre de zones 
d’especial qualitat acústica (ZEPQA) on es registren nivells 
sonors molt baixos: Districtes d’Horta–Guinardó (parc del 
Laberint i parc de les Heures), Sarrià – Sant Gervasi (Can 
Caralleu) i Nou Barris (Torre Baró), als entorns del Parc de 
Collserola i Sants - Montjuïc, a la muntanya de Montjuïc.

Pel que fa a altres zones tranquil·les de la ciutat, amb 
un nivell d’immissió sonora inferior a 50 dB(A) durant 

El 17% dels trams de la ciutat són de sensibilitat 
acústica baixa per la concentració de zones 

recreatives i d’espectacles, polígons industrials o 
grans infraestructures.

Zona de sensibilitat acústica alta (A)
Valor límit dels 45 als 65 dBA

Trams de platja, parcs, ús sanitari, cultural i 
residencial

Zona de sensibilitat acústica moderada (B )
Valor límit dels 55 als 70 dBA

Trams d’ús residencial amb infraestructures viàries, 
amb activitats del terciari i industria l

Zona de sensibilitat acústica baixa (C)
Valor límit dels 63 als 75 dBA

Trams d’ús recreatiu, industrial, àrees afecta -
des per grans infraestructures de transpor t
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96% dels trams de carrers compleixen  
amb la capacitat acústica assignada 
durant el dia. 

86% compleixen durant la nit.

el dia i 45 dB(A) durant la nit, Barcelona distingeix 3 ti-
pologies: els parcs i jardins, les illes singulars i els patis 
interiors i el 2,3% de trams d’alguns carrers residen-
cials de la ciutat.

El mapa de superació identifica els trams de la ciutat on 
els nivells de soroll existent superen els límits fixats pels 

objectius de qualitat acústica. A Barcelona, només el 
4% de trams de la ciutat supera de dia la seva capacitat, 
amb nivells de superació per sobre dels 3 dB(A), i es con-
sideren d’actuació prioritària. Estan localitzats a Ciutat 
Vella, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia. A la nit, la superació 
s’amplia a un 14% del territori de la ciutat, concentrat en 
el mateixos districtes.

7.3 Mesures realitzades per millorar la qualitat acústica

L’objectiu de l’Ajuntament és millorar la qualitat acústica 
de la ciutat amb una actuació integral que es porta a 
terme des de tots els àmbits municipals, amb accions 
transversals que aborden la mobilitat, les obres, l’oci 
nocturn i les eines d’informació i sensibilització.

7.3.1 Instruments d’avaluació i 
planificació  per a la definició dels 
plans d’acció

 Pla per a la Reducció de la Contaminació 
Acústica de la Ciutat de Barcelona 2010-2020

És el marc de referència de totes les mesures del consis-
tori en matèria de control i disminució del soroll. Actua 

en diferents fronts com ara l’increment de l’espai per a 
vianants a totes les actuacions d’urbanització, l’impuls 
del vehicle elèctric i l’ús de la bici, el control d’emissions 
de soroll de les obres, una prova pilot per reduir el so-
roll de l’oci nocturn a Ciutat Vella, Eixample i Sarrià-Sant 
Gervasi, i la posada en marxa d’una web de consulta 
oberta a tots els ciutadans.

El Pla té un horitzó de 10 anys (2010 - 2020) i inclou ac-
cions específiques per a cada una de les següents línies 
estratègiques:

  Millorar la qualitat acústica de l’espai urbà.

  Potenciar la incorporació de criteris acústics en el dis-
seny i la gestió de la ciutat.

  Ambientalització acústica de l’Ajuntament.

  Implicar i sensibilitzar la ciutadania en matèria de con-
taminació acústica.

  Implantar i potenciar mecanismes pel control i conei-
xement de la qualitat acústica de la ciutat. 

 Elaboració del Mapa estratègic de soroll de 
Barcelona

Instrument que avalua globalment l’exposició de la 
població al soroll produït per diferents fonts de so-
roll en una zona determinada i serveix de base per a 
l’elaboració o actualització de plans d’acció. Per nor-
mativa, han d’elaborar mapes estratègics de soroll les 
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entitats locals que formin una aglomeració de més de 
100.000 habitants, d’àmbit municipal o supramunicipal i 
les administracions titulars d’infraestructures de trans-
port. Aquests mapes s’han d’elaborar cada cinc anys i 
s’han de posar a disposició del públic.

7.3.2 Millora de  la xarxa de control i 
monitoratge del soroll 

  
Xarxa de sonòmetres d’intempèrie

La seva instal·lació, iniciada el 2005, permet la realitza-
ció d’estudis en espais singulars: ZARE, ZEPQA, activi-
tats conflictives, etc. L’objectiu és mantenir i actualitzar 
la informació sobre la situació acústica de la ciutat. La 
xarxa, formada per 25 terminals de monitoratge del so-
roll, actualment disposa d’una part fixa, principalment 
per monitorar el soroll de zones d’oci, i d’una part mòbil 
a demanda dels districtes, altres departaments o com 
una necessitat interna. Per tal d’agilitzar la descàrrega i 
el processament de les dades recollides, s’ha creat una 
aplicació de gestió de les dades que en permet realitzar 
la descàrrega i el processament de la mateixa manera, 
independentment del model i fabricant de l’equip.

  
Instal·lació de sensors a la ciutat

S’ha començat a treballar en la sensorització de l’espai 
públic utilitzant equips amb un cost menor i una precisió 
no tant acurada però que permet detectar el comporta-
ment de la ciutat per millorar la qualitat de vida. Des del 
Departament de Control i Reducció de la Contaminació 
Acústica s’han definit les característiques de mesura 
que han de complir aquests tipus de dispositius. Addi-
cionalment s’està treballant en la integració dels sen-
sors dins de la plataforma informàtica de les estacions 
d’intempèrie classe I. D’aquesta manera es pretén crear 
una plataforma de gestió integrada de tota la xarxa de 
monitoratge del soroll. Aprofitant la implantació del nou 
Pla Director d’Il·luminació, alguns sensors s’incorporen 
al nou model de fanal smart que s’instal·la a la ciutat.

  
Instal·lació de limitadors acústics

Considerant que el soroll derivat de les activitats 
d’oci nocturn és un dels principals motius de queixa, 
l’Ordenança del Medi Ambient estableix que les activi-
tats de pública concurrència amb un nivell sonor musical 
interior superior a 70 dB(A) tenen l’obligació d’instal·lar 
un limitador o enregistrador acústic. Un limitador acús-

La xarxa de sonòmetres d’intempèrie, formada per 
sensors fixos i mòbils, permet monitoritzar els ni-
vells sonors de la ciutat.
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 Programa de vigilància i control de les 
emissions de soroll de les obres

Barcelona és de les poques ciutats que obliga totes les 
empreses que actuïn a la ciutat a realitzar un estudi 
d’impacte acústic i a realitzar un pla sonomètric i una 
vigilància continua del soroll emès. També es limiten els 
treballs de més soroll al matí i es restringeixen durant els 
horaris de vespre i nit.

7.3.3 Informació i sensibilització a la 
ciutadania per disminuir els nivells 
de sorolls

 Campanyes d’estiu a zones d’elevada 
concentració d’oci nocturn a la ciutat

És voluntat de l’Ajuntament impulsar accions encami-
nades a millorar el confort acústic i reduir els nivells de 
soroll, incidint especialment en les zones amb uns ni-
vells més elevats degut a la presència de bars, terrasses 
i grans aglomeracions de persones al carrer. En el marc 
d’aquestes campanyes s’han portat a terme accions 
d’informació i de foment del civisme entorn de les proble-
màtiques associades al soroll d’oci nocturn i a la dificul-
tat de descans dels veïns i accions de sensibilització per 
conscienciar la ciutadania de la necessitat de disminuir 

el nivell sonor a les zones d’alta aglomeració nocturna, 
entre d’altres.

 Proves pilot per a la reducció del soroll 
nocturn a l’espai públic

Tenen per objectiu conèixer la situació actual i avaluar les 
propostes per reduir la problemàtica del soroll derivada 
de l’oci nocturn a l’espai públic. L’àmbit d’actuació són 
els districtes de Ciutat Vella (zona Montserrat), Eixample 
(zona Enric Granados) i Sarrià – Sant Gervasi (zones Tu-
set i Lincoln). En el marc de les proves, s’ha comptat amb 
la participació dels locals de pública concurrència de les 
zones objecte d’estudi per tal de compartir criteris i lí-
nies de treball. També s’han monitorat les zones amb la 
instal·lació d’equips a fanals i façanes que permeten el 
registre dels nivells acústics abans, durant i després de 
la implementació de les accions. Una de les accions són 
les campanyes de sensibilització que han comptat amb 
la presència de 10 promotors amb actuació intensiva 
a les zones pilot, elements de comunicació i el suport 
d’una campanya als mitjans de comunicació.

A més de les actuacions genèriques, s’han portat a ter-
me accions específiques com ara la dirigida als turistes 
que ocupen els apartaments de Ciutat Vella, on s’ha 
creat un cartell per penjar i un element per posar a la 
porta dels apartaments turístics com a recordatori de la 
importància de contribuir a la convivència amb el veïnat.

tic és un dispositiu que s’instal·la entre la sortida de la 
taula de mescles i l’etapa de potència per assegurar que 
tota la música amplificada del local estigui limitada i per-
met controlar el nivell d’emissió sonora de les activitats 
limitant el volum de la música amplificada i enregistrar 
els nivells de soroll a l’interior dels locals. Per tant, els 
limitadors no només són eines de control dels nivells 
d’emissió acústica dels locals sinó també són una eina 
de prevenció molt important ja que permet actuar quan 
es detecten nivells alts abans fins i tot de rebre queixes 
per aquest motiu. El fet que a més de limitar enregistrin 
permet preveure altres sorolls no controlats per l’acció 
del limitador, com ara el soroll de les persones i d’altres 
(equips de música paral·lels).

També s’instal·len limitadors als concerts municipals a 
l’aire lliure, sobretot els de major entitat, com ara els 
de les festes de Gràcia, Sants, la Mercè, entre altres. 
Durant el 2013, més de 500 concerts van disposar de 
limitadors acústics. A més dels limitadors, per a cada 
concert es fa un estudi de caracterització acústica de 
l’espai del concert per planificar la millor ubicació de 
l’escenari o la situació dels altaveus, entre d’altres as-
pectes, amb l’objectiu de minimitzar les molèsties a edi-
ficis pròxims. Pel que fa als concerts d’iniciativa privada, 
com ara els del Primavera Sound, Sonar, etc., també 
se’ls requereix la instal·lació de limitadors acústics, en 
aquest cas en funció dels resultats de l’estudi d’impacte 
acústic realitzat.
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7.4 Objectius i mesures de futur

Reduir els nivells de soroll continua sent un dels objec-
tius ambientals de l’Ajuntament de Barcelona i és per 
aquest motiu que el consistori té marcat un full de ruta 
per millorar la qualitat acústica de la ciutat. Una de 
les principals fonts de soroll és l’oci nocturn, especial-
ment als districtes de Ciutat Vella, Gràcia i Sarrià-Sant 
Gervasi on es depassen els límits establerts, motiu pel 
qual la gestió de l’ús de l’espai públic de nit és un as-
pecte d’especial interès i preocupació per l’Ajuntament. 
L’objectiu és millorar el confort acústic a les zones amb 
més elevada concentració d’activitat nocturna d’oci: te-
rrasses, locals d’oci nocturn, places i altres espais.

7.4.1 Barcelona actualitza el Pla per 
a la Reducció de la Contaminació 
Acústica 

 Actualització del Pla per a la Reducció de la 
Contaminació Acústica de la Ciutat de Barcelona

L’actualització del Mapa estratègic de soroll serveix com 
a base de referència per ajustar i definir noves mesures 
per millorar el confort acústic que se sumen a les que 
ja s’apliquen i s’inclouen en el Pla. En aquest sentit, i en 
resposta al dinamisme de la ciutat, actualment el Pla es 

troba en fase de revisió i es preveu que es publiqui la 
versió actualitzada a finals de 2014.

 Implantació del Pla per a la Reducció de 
la Contaminació Acústica de la Ciutat de 
Barcelona 2010-2020 

Durant els darrers anys s’han iniciat moltes de les línies 
d’acció concretades en el Pla. Tanmateix, resta consoli-
dar-ne algunes i implantar-ne d’altres. Tot just el Pla es 
troba a la meitat de la seva vigència. Algunes de les me-
sures del Pla que prendran força en els propers anys es 
detallen a la següent taula segons línia estratègica.

Els carrers de Barcelona van renovar més de 160.000 m2 de paviment,que es van asfaltar amb aglomerat sonoreductor, que contribueix a millorar la seguretat viària i a 
reduir la contaminació acústica.
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tents en edificis privats d’habitatges (doble vidre) i del 
Programa d’insonorització de les activitats molestes pel 
soroll.

  
Ambientalització acústica de l’Ajuntament

Optimització de la Intranet per a la gestió del soroll, 
millora del sistema de gestió d’incidències de soroll, re-
alització de programes de formació a tècnics dels dis-
trictes i a la Guàrdia Urbana i incorporació de criteris 
acústics en les flotes dels serveis municipals.

 Implicar i sensibilitzar la ciutadania en matèria 
de contaminació acústica

Signatura de Programes – Compromís amb els 
agents implicats en la generació de soroll, major 
participació ciutadana (per exemple, la plataforma Go-

PRINCIPALS MESURES DEL PLA PER A LA REDUCCIÓ 
DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA DE LA CIUTAT DE 
BARCELONA 2010-2020

  
Millorar la qualitat acústica de l’espai urbà

Impuls del vehicle elèctric, increment de l’espai viari 
destinat als vianants –en tots els projectes de transfor-
mació en marxa a la ciutat es guanya un 47% de nou 
espai per a vianants-, foment de l’ús del transport pú-
blic i incorporació de criteris acústics en el planejament 
d’obres a la via pública.

 Potenciar la incorporació de criteris acústics 
en el disseny i la gestió de la ciutat

Impuls del programa de les Superilles a Barcelona, 
incorporació del concepte de “capacitat acústica” en la 
planificació de la mobilitat, implantació del Programa 
d’aïllament tèrmic i acústic de buits arquitectònics exis-

vern Obert), impuls de campanyes per a la minoració del 
soroll derivat dels locals d’oci nocturn i les terrasses i 
creació de canals per l’accés a la informació ambiental 
en matèria de contaminació acústica.

 Implantar i potenciar mecanismes pel control i 
coneixement de la qualitat acústica de la ciutat

Implantació de noves tecnologies a la xarxa de 
monitoratge via sensors, definició del nou índex de 
soroll de la ciutat, mantenir i potenciar el suport tècnic 
i assessorament als districtes i a la Guàrdia Urbana i fer 
seguiment dels nivells acústics en carrers asfaltats amb 
paviment sonoreductor.
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Implantació del Pla de Mobilitat Urbana

El Pla de Mobilitat Urbana contempla incrementar un 
10% els desplaçaments a peu per al 2018 i reduir del 
26 al 21% l’ús del vehicle privat, potenciar el transport 
públic, fomentar l’ús de la bicicleta, la pavimentació 
amb asfalt sonoreductor de gairebé tota la xarxa viària, 
l’eliminació de viaductes (com la plaça de les Glòries) i el 
cobriment de vies ferroviàries a zones habitades de la 
ciutat (com les vies de Sants). A més, es continuaran tre-
ballant amb el programa Escoles + Sostenibles accions 
de sensibilització i informació a les escoles sobre el so-
roll amb tallers i activitats específiques. 

7.4.2 El soroll com a tema de treball 
als centres educatius 

 Programa educatiu 2015-2016 per tractar el 
soroll dins les escoles

El programa pretén que l’alumnat sigui conscient, actuï i 
participi en la millora de la gestió sostenible del seu en-
torn identificant, en aquest cas a l’escola, espais proble-
màtics amb alts índexs de soroll dins del centre: menja-
dors, patis, sales polivalents, gimnàs, etc., on cal prendre 
mesures i actuar. Els objectius del programa són: realit-
zar accions de millora en la qualitat i quantitat del soroll, 
crear una xarxa d’intercanvi d’experiències educatives 
sobre soroll, disposar de dades del grau de contamina-

ció acústica en diferents espais del centre i relacionar les 
accions de millora de la qualitat acústica que es porten a 
terme en els centres educatius i a la ciutat. 

  
Iniciatives educatives

L’Ajuntament de Barcelona donarà continuïtat als dife-
rents programes i recursos educatius promoguts els 
darrers anys i que tenen com  a objectiu sensibilitzar els 
escolars sobre la problemàtica del soroll.

 Com funciona Barcelona?   És un programa 
d’educació ambiental impulsat per Medi Ambient i Ser-
veis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona que té per 
objectiu educar en la sostenibilitat a partir del conei-
xement d’allò que podríem anomenar “metabolisme 
de la ciutat”. D’entre la varietat d’activitats educatives, 
s’inclouen visites a instal·lacions relacionades amb la 
gestió ambiental de la ciutat de Barcelona, que ajuden 
a reflexionar sobre l’impacte de les activitats quotidia-
nes, com els nivells de soroll. També ofereix el taller so-
bre prevenció de soroll “Mec-mec, plam, brmm, ssst!” 
adreçat a cicle mitjà i superior de primària i 1r i 2n cicle 
d’educació secundària obligatòria. En el taller es treba-
llen conceptes de soroll i silenci i es realitzen mesures 
de soroll i se n’interpreten els resultats, tot manipulant 
directament els aparells de mesura.

  Maleta de sons i soroll   . Recurs educatiu format 
per la guia Sons i sorolls   –editada dins la col·lecció 
de guies de l’Agenda 21 Escolar de Barcelona– i un 

conjunt de materials (contes, guies, CD, DVD, instru-
ments musicals, etc.) per tractar i fomentar l’educació 
acústica i millorar la qualitat acústica de l’entorn.

 Sons i soroll. Selecció de recursos educatius   per 
tractar a l’aula el tema de la contaminació acústica, 
conscienciar els alumnes i buscar eines per tal de 
reduir-la. Els recursos estan disponibles en préstec al 
Servei de Documentació d’Educació Ambiental.

El soroll es treballa a les escoles per a que els nens i 
nenes prenguin consciència de la importància de la 
qualitat acústica.
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Situació 
actual

Tractament
dels residus

Recollida
selectiva

Generació 
de residus

Repensa ‘E + S 
(Embolcalls + Sostenibles 
/ Esmorzars + 
Saludables)’

Planificació ‘Pla de millora 
de la neteja viària’ ‘Pla de 
prevenció de residus 
municipals 2012-2020’  

Reducció  
‘Aprofitem el menjar’ 
‘Cens de botigues a 
granel’

Reutilització ‘Renova 
la teva roba’

Reciclatge ‘Nova 
contracta de neteja’ 
‘Recollida de joguines als 
punts verds’

Línies 
de 
treball

Producció i 
gestió de 
residus

Visió de futur

Barcelona vol 
esdevenir 

una ciutat on 
s’aprofiti el 
100% dels 

residus que 
es generin

2009

478.322 
visites

2013

741.086
visites

2013

36 %
2009

32 % punts verds

35,5 % 
Valorització 
material

5 % 
Valorització 
energètica

4 % 
Dipòsit 
controlat

55,5 %
Tractament 
mecanicobiològic

2009

864.758 t

2009

1,46 kg/hab./dia
2013

1,23 kg/hab./dia

2013

730.285 t
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8.1 Visió, reptes i oportunitats

Visió de futur

Barcelona vol esdevenir una 
ciutat on s’aprofiti el 100% 
dels residus que es generin. 

Més enllà de la prevenció en la 
generació de residus, Barcelona 
vol construir un model de con-
sum i desenvolupament amb la 
menor petjada ecològica possi-
ble i avançar cap a una econo-
mia circular. La fita és prevenir al 
màxim els residus i que els que 
encara es generin puguin ser 
transformats en matèria prime-
ra de qualitat. En aquest sentit, 
aconseguir la coresponsabilitat 
del conjunt de ciutadans i agents 
socials i econòmics és essencial. 
Cal doncs seguir explicant els 
beneficis globals i locals d’una 
bona gestió dels residus.

La prevenció de residus és una necessitat, una oportunitat i una prioritat. Una necessitat perquè no es pot mantenir una gestió de residus 
amb uns costos i uns impactes significatius a llarg termini. Una oportunitat perquè en els darrers anys s’han canviat els hàbits de consum, 
i s’ha consolidat la recollida selectiva de residus. I una prioritat perquè la prevenció és la via per desacoblar l’economia de la generació de 
residus. Els principals reptes i oportunitats que s’han de superar són:

 La compacitat del teixit urbà facilita la gestió dels residus escurçant distàncies entre els ciutadans i els punts de recollida 
evitant així llargs desplaçaments. Tanmateix, la diversitat de trames urbanes requereix una adaptació dels sistemes de recollida per 
oferir un servei a l’abast de tothom i coherent amb l’entorn en què es troba.

 El nombre d’habitants i la seva diversitat és un aspecte que incideix directament en la quantitat de residus generats i 
en la qualitat de residus recollits. Actualment, la ciutat té més de 1,6 milions d’habitants als quals s’hi suma un volum considera-
ble de turistes. La seva estacionalitat i desconeixement de com funciona la ciutat dificulta la gestió dels residus. La població estran-
gera resident a la ciutat té també uns nivells de consciència ambiental més baixos. 

 Hi ha limitacions de caràcter general que fan difícil influir sobre el hàbits de consum de la població, com ara les limitacions 
del mercat en les opcions de tria de productes o el fet que certs productes tenen un temps de vida limitat. També destaquen el so-
breembalatge i la desaparició de la venda a granel.

 Hi ha limitacions relacionades amb els instruments de gestió, com ara el desenvolupament normatiu i de planejament que afavo-
reixi les iniciatives locals i supramunicipals que encara són incipients o la falta de consolidació de la prevenció en certs àmbits de la gestió.

 Disposar d’una recollida selectiva de residus optimitzada i que funcioni correctament permet minimitzar el seu impacte 
sobre la ciutadania, disminuint la contaminació acústica i reduint l’emissió dels contaminants locals.

 L’obtenció de materials de qualitat en els processos de recuperació de residus, com l’urban mining, és clau per trobar mercat 
per a ells, contribuint així a l’economia circular. No obstant, la situació econòmica actual afavoreix el trencament dels circuits dels 
materials (robatoris de coure, metall...) fent necessari crear circuits paral·lels per integrar-los.

 La incorporació de tecnologies intel·ligents i innovadores permet millorar el funcionament del model de gestió de residus, 
fent-lo més eficient i sostenible.
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8.2 Context general i situació actual

La neteja de l’espai públic i la gestió dels diferents tipus 
de residus municipals que produeix la ciutat és una res-
ponsabilitat de l’Ajuntament de Barcelona  . No obs-
tant, el consistori pot realitzar la recollida i transport de 
les diverses fraccions residuals fins a la instal·lació de 
tractament per compte propi o bé delegar-la a empre-
ses privades o entitats socials mitjançant contractes o 
convenis d’un determinat abast temporal en funció de 
cada fracció i/o generador. 

El Decret 1/2009, de 21 de juliol, defineix les competèn-
cies i les funcions que tenen els ens locals pel que fa a 
la prevenció i el desenvolupament d’actuacions dirigides 
a aconseguir els objectius definits en el Programa de 
Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2007-2012 
(PROGREMIC)  . Segons el Decret, la gestió de residus és 
una competència pròpia del municipi. Respecte a la pla-
nificació sobre la prevenció, la Llei de residus i sòls con-
taminats, Llei 22/2011, de 28 de juliol, esmenta que els 
ens locals, en el marc de les seves competències, poden 
elaborar programes de gestió de residus d’acord amb el 
Pla Nacional marc i els plans de residus autonòmics. 

Les normatives europea, estatal i catalana determinen 
una jerarquia que marca l’ordre de prioritats a aplicar 
en les polítiques sobre gestió de residus: prevenció, 
preparació per a la reutilització, reciclatge (inclòs com-

La recollida de residus, incorpora criteris de qualitat i 
sostenibilitat i s’acompanya dels instruments necessaris 
per a una actitud respectuosa amb el medi ambient.

postatge), altres tipus de valorització (per exemple, la 
valorització energètica) i eliminació (o disposició). A ni-
vell europeu, aquesta jerarquia està contemplada en la 
Directiva 2008/98/CE, de 19 de novembre de 2008. A 
nivell estatal, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus 
i sòls contaminats, estableix que les administracions 
públiques hauran d’aprovar programes de prevenció de 
residus que marcaran els objectius de prevenció i des-
criuran les mesures de prevenció existents. A banda, 
existeix el Pla Nacional Integrat de Residus (PNIR) 2008-
2015. Residus Urbans d’Origen Domiciliari. Text apro-
vat per Acord de Consell de Ministres de desembre de 
2008. Finalment, a nivell autonòmic, també es disposa 
del Programa de Gestió de Residus Municipals de Ca-
talunya 2007-2012 (PROGREMIC)   i el Pla Metropolità 
de Gestió de Residus Municipals 2009-2016 (PMGRM) .

A nivell municipal, la neteja de l’espai públic i la gestió 
de residus queda regulada mitjançant les diferents or-
denances aprovades pel consistori. S’hi estableixen els 
criteris per classificar els residus que són competència 
municipal, ja siguin especials o no especials, així com 

aquells que per la seva naturalesa o origen han de ser 
gestionats via transportistes i gestors autoritzats per 
l’Agència de Residus de Catalunya.

8.2.1 Disminueix el volum de  
residus total

En els darrers cinc anys, la recollida de residus a la ciutat ha 
disminuït un 16% fins a situar-se el 2013 en 730.285 tones. 
Paral·lelament, també ha disminuït l’índex de generació de 
residus per càpita, que se situa als 1,23 kg/persona/dia.

Les accions impulsades des de novembre de 2012 per-
meten visualitzar el potencial de reducció de residus de 
les mesures previstes en el Pla de Prevenció de Residus 
Municipals 2012-2020. La generació de residus del se-
gon semestre del 2013 indicava un canvi de tendència i 
l’inici d’una certa estabilització.

El 2013 la quantitat de residus evitats gràcies a la implan-
tació de les mesures descrites en el Pla de Prevenció de 
Residus Municipals   va ser de 1.846.209 kg. Aquestes 
dades permeten tenir uns primers ordres de magnitud 
respecte a la viabilitat de les diferents mesures i el po-
tencial sectorial i global a mig i llarg termini.
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La major part de residus evitats corresponen a la fracció tèxtil (89,63%).

El 2013 va ser el sisè any consecutiu que es  va registrar un descens en el 
volum total de residus recollits a la ciutat. El 89,8% dels residus generats van 

ser d’origen domèstic.

Es posa de manifest que la prevenció és la via per desacoblar l’economia de la 
generació de residus i trencar un cercle de consum que no aporta valor afegit al 

benestar col·lectiu.

Tèxtil 89,63%

Altres 0,2%

Matèria orgànica 2,13%

Envasos lleugers 0,11%

Paper i cartró  6,40%

Voluminosos i aparells elèctrics i 
electrònics 0,01%

Vidre 1,70%

Recollida de residus d’origen comercial (tn )
Recollida de residus d’origen domèstic (tn )
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8.2.2 Diferents tipus de recollida de 
residus per a una major eficàcia i 
eficiència

Atesa la diversitat d’usos i de la trama urbana de Bar-
celona, hi ha diversos tipus de recollida que tenen com 
a objectiu fer una recollida eficaç i eficient dels residus 
municipals, fomentant la recollida selectiva i afavorint 
la reintroducció al cicle productiu i de consum de tots 
aquells recursos que no han finalitzat la seva vida útil.

 Domiciliària. Correspon als residus procedents del 
conjunt d’habitatges de la ciutat i als comerços i ser-
veis que no tenen una recollida comercial específica. 
Es realitza majoritàriament per mitjà de contenidors 
i els ciutadans tenen la possibilitat de separar els re-
sidus per fraccions (matèria orgànica, vidre, envasos, 
paper-cartró i resta). El sistema, a més de potenciar 
la recollida selectiva dels residus valoritzables, per-
met reduir el volum i la diversitat dels residus que 
arriben a les instal·lacions de tractament. La recollida 
la porten a terme diverses empreses contractades 
per l’Ajuntament, cada una de les quals és responsa-
ble d’una de les zones en què està dividida la ciutat, 
d’acord amb criteris tècnics i d’eficàcia en la gestió. 

 Comercial. Correspon als residus generats per co-
merços amb una recollida específica, grans espais 
comercials, centres d’activitat econòmica i indústries 
amb residus assimilables a aquesta categoria. El siste-

ma considera la recollida segregada de les fraccions 
de matèria orgànica, envasos, vidre, paper-cartró i 
resta. Els titulars d’activitats econòmiques generado-
res de residus poden acollir-se al sistema de recollida 
municipal que els sigui assignat per quantitat i/o zona 
o gestionar-los per mitjà d’un transportista autoritzat 
per l’Agència de Residus de Catalunya, acreditant do-
cumentalment el sistema de gestió. 

 Mercats. Correspon als residus generats pels 40 
mercats municipals d’alimentació i els diversos mer-
cats i fires al carrer, excepte Mercabarna, el mercat 
majorista de Barcelona. La recollida segrega la matè-
ria orgànica, el paper-cartró i la resta.

 Recollida de voluminosos (mobles i trastos). Sis-
tema de recollida gratuït en què cada carrer té assig-
nat un dia fix i un sistema de pagament a domicili.

 Altres recollides. Recollida de matèria orgànica, a 
més de resta, als parcs i jardins de l’Ajuntament de 
Barcelona. A Mercabarna, recollida de resta, matèria 
orgànica i paper-cartró. També, animals morts, que 
realitzen fonamentalment entitats socials.

A més d’aquests tipus de recollida, l’Ajuntament posa 
a disposició de la ciutadania diversos serveis que per-
meten segregar tots aquells residus que no haurien 
d’arribar a la fracció resta:

 Punts verds  . Faciliten la recollida i emmagatze-

matge provisional dels residus que no tenen cabuda 
als contenidors de selectiva per ser traslladats poste-
riorment a les plantes de tractament. La ciutat dispo-
sa de 7 punts verds de zona, 23 punts verds de barri, 
96 parades del punt verd mòbil i 2 punts verds mòbils 
que poden ser sol·licitats per les escoles i els instituts, 
així com per entitats cíviques o associacions.

 Recollida de roba. L’Ajuntament i la Fundació Forma-
ció i Treball signaren un conveni per posar en marxa 
un nou servei de recollida de roba usada porta a por-
ta l’any 2012. Amb aquest servei els ciutadans poden 
demanar que es passi a recollir la roba usada pel seu 
domicili -mínim de 2 bosses-, de manera gratuïta amb 
una trucada als telèfons d’atenció ciutadana.

En els darrers anys Barcelona ha introduït millores en 
els processos i serveis municipals de recollida i gestió 
a l’hora de transformar els hàbits i pautes de compor-
tament de la ciutadania i dels diferents actors socials i 
econòmics amb relació a la recollida selectiva i a la re-
cuperació de recursos que no han finalitzat el seu cicle 
de vida. En aquest sentit, destaca especialment la in-
troducció de la recollida selectiva de matèria orgànica. 
En gran mesura la implicació activa de la ciutadania en 
la recollida selectiva és resultat de les campanyes de 
comunicació portades a terme i que han creat un con-
text social favorable i la col·laboració amb centenars 
d’organitzacions, entitats, empreses i institucions vincu-
lades amb la generació de residus a la ciutat.
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8.2.3 Consolidació dels hàbits de 
separació de residus

Els ciutadans han consolidat els hàbits de reciclatge. 
En valors absoluts, l’any 2013 es van recollir 264.044 
tones, un 5,6% menys que l’any 2012. Aquesta dismi-
nució s’explica per la reducció de la generació total de 
residus a la ciutat. D’altra banda, la recollida selectiva 
sobre el total de residus el 2013 es va reduir 3,3 punts 
respecte al 2010, any en què es va arribar al màxim 

(39,5%) arran del desplegament de la recollida de matè-
ria orgànica al conjunt de la ciutat i l’ampliació del nom-
bre de punts verds.

No obstant, el percentatge de 2013 continuava quasi 4 
punts per sobre del de 2009. La reducció del percen-
tatge de recollida selectiva de 2013 es pot explicar, en 
gran mesura, per la disminució de la quantitat de paper 
i cartró recollida, i que va tenir a veure, d’una banda, 
amb els robatoris dels contenidors, i de l’altra, amb la 
crisi econòmica. 

Tanmateix, l’increment relatiu de les fraccions de vidre 
i envasos i l’augment de l’ús dels punts verds posen de 
manifest que els ciutadans han consolidat els seus hà-
bits de separació de residus.

 El descens de les tones recollides de paper i cartró 
es deu principalment a la reducció de l’activitat co-
mercial i a les recollides informals. 

 La recollida d’envasos i vidre s’ha mantingut 
lleugerament estable en els darrers anys. La re-
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El 2013 es van recollir 264.044 t de residus de manera selectiva, 
un 5,5% menys que l’any anterior.

L’increment d’usuaris als punts verds es deu a un ús més 
generalitzat de la xarxa i denota un major grau de sensibilització.
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collida d’envasos es mantenia el 2013. L’increment re-
latiu de la recollida de vidre indica que cada vegada els 
ciutadans estan més sensibilitzats.

 L’any 2010 es va registrar un notable increment 
de les tones de matèria orgànica recollides res-
pecte als anys anteriors. Des d’aleshores la reco-
llida d’aquesta fracció es manté en termes relatius. 
Els impropis -la brutícia que es llença per error entre 
l’orgànica com ara els bolquers, que van al rebuig-, es 
manté al voltant del 20% des de 2010.

La xarxa de punts verds de Barcelona augmenta el nom-
bre d’usos ciutadans any rere any i es consolida com a 
equipament de referència. El 2013 els punts verds van 
rebre 741.086 usuaris, la xifra més alta dels darrers 
anys. L’increment de visites als punts verds indica una 
cada vegada major sensibilització de la ciutadania. 

8.2.4 El millor tractament per a cada 
tipus de residu

La generació de residus comporta una sèrie d’impactes 
ambientals a diferents escales –local, regional o glo-
bal– que tenen a veure amb la seva recollida, transport 
i tractament, com el consum d’energia, les emissions a 
l’atmosfera i la contaminació de l’aigua i del sòl. Altres im-
pactes, com el soroll, les olors, l’ocupació de l’espai públic 
o l’impacte paisatgístic o visual, poden afectar també la 
qualitat de vida. La seva reducció és doncs la principal via 

per evitar aquest impacte, així com optimitzar les rutes 
de transport per a la seva recollida i fer-ne el millor tracta-
ment seguint la jerarquia que marca la normativa actual:

 La matèria orgànica, tant la que prové dels genera-
dors singulars (p.ex. Mercabarna), com la provinent de 
la recollida selectiva, té com a possibles tractaments 
el compostatge o la metanització.

 Els envasos són separats a les plantes de triatge i, 
en el marc del Sistema Integral de Gestió de Residus 
d’envasos lleugers, el material seleccionat es porta a 
recuperadors autoritzats.

 El paper-cartró dels comerços es recull separadament 
en una recollida especial i es destina a recuperadors 
autoritzats. L’Ajuntament de Barcelona va rebre el 2008 
la certificació “Tu Papel 21” d’ASPAPEL (Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón) per la seva 
bona gestió de la recollida selectiva de paper i cartró.

 El vidre es destina a recuperadors autoritzats. 

 Els voluminosos procedents de la recollida muni-
cipal o de les deixalleries (petites quantitats) tenen 
com a destí la planta de triatge de RVOL de Gavà-
Viladecans.

 La resta, d’acord amb el PMGRM, que té per objectiu 
tractar-la abans de fer-ne una valorització energètica 
o deposició final, s’envia a plantes de tractament me-
cànic biològic (ecoparcs) on se n’intenta recuperar i 

La xarxa de punts verds de la ciutat està formada 
pels punts verds de zona, de grans dimensions i si-
tuats a la perifèria, de barri, més petits i situats dins 
la trama urbana, mòbils, formats per camions per 
acostar-se als ciutadans i el mòbil escolar com a re-
curs educatiu per als alumnes i les seves famílies.
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El 2013 el 55,5% dels residus van rebre un 
tractament mecànic-biològic.

valoritzar el màxim de materials abans de fer-ne un 
tractament finalista. 

El rebuig d’aquests tractaments ja no permet una ulte-
rior recuperació material i els únics destins possibles 
són la valorització energètica o la deposició controlada.

Així, els diferents tractaments realitzats als residus són:

 Valorització material: inclou el reciclatge de vidre, 
paper i cartró, envasos lleugers, voluminosos, residus 

dels punts verds i altres recollides específiques; el com-
postatge de residus orgànics de parcs i jardins i de la 
fracció orgànica recollida selectivament. Inclou la frac-
ció orgànica que va a tractament mecànic-biològic.

 Tractament mecànico-biològic: tractament de la frac-
ció resta, on es separen materials reciclables (el rebuig 
resultant és posteriorment valoritzat energèticament). 

 Valorització energètica: residus enviats directa-
ment a valoritzar energèticament.

 Deposició controlada: residus que són enviats di-
rectament a abocador controlat.

El compostatge és un procés biològic que sota 
condicions controlades, transforma els residus 
orgànics degradables, en un producte estable i 
higienitzat anomenat compost, que pot ser utilitzat 
com a  adob orgànic.

Valorització material 35,5%

Tractament Mecànico-biològic 55,5%

Dipòsit controlat 4%

Valorització energètica 5%
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8.3 Mesures realitzades per reduir la generació 
 de residus i millorar la recollida selectiva

La ciutat de Barcelona treballa per reduir la quantitat de 
residus generats i augmentar la qualitat i quantitat de la 
recollida selectiva a través de la implantació d’accions de 
millora en la gestió i augmentant la sensibilització de la 
ciutadania sobre aquest aspecte.

8.3.1 Planificació basada en la 
prevenció, reutilització, reciclatge i 
sensibilització

 Pla de Prevenció de Residus Municipals  
2012-2020    

El pla, d’acord amb els objectius catalans i metropolitans 
establerts, marca com a objectiu per al 2018 reduir en 

un 10% la generació de residus per càpita i mantenir 
aquesta quantitat fins el 2020, assolint l’índex de 1,386 
kg/hab./dia. Les dades de generació per càpita dels anys 
2011 (1,33 kg/hab./dia) i 2012 (1,27 kg/hab./dia), ja estan 
per sota dels objectius del Pla. No obstant, aquestes xi-
fres estan condicionades pels efectes de la crisi econò-
mica i pel descens del consum i encara no per la imple-
mentació d’un pla de prevenció integrat en la dinàmica 
quotidiana dels cicles de producció i consum.

Com a objectius qualitatius, el Pla persegueix promoure 
i reactivar les possibilitats de reutilització i reciclatge i 
augmentar el grau de sensibilització i participació de la 
població dels agents implicats en particular. A més, vol 
fer arribar als ciutadans el missatge de la prevenció i el 
consum responsable i consolidar les actuacions de pre-
venció dins la gestió de residus municipals.

El Pla posa l’èmfasi en la prevenció, la reutilització i el 
reciclatge i el seu marc d’aplicació inclou tots els fluxos 
de residus municipals, o assimilables als municipals, 
generats dins dels límits administratius de la ciutat. A 
continuació es detallen algunes de les mesures ja im-
plantades fins al moment per millorar el potencial de 
prevenció per a cada fracció.

Els contenidors desplegats per tota la ciutat poten-
cien la recollida selectiva de residus d’una manera 
fàcil i accessible a tothom.

El Pla de Prevenció de Residus Municipals 2012-
2020 té la missió de fomentar la reducció de 
deixalles a la ciutat involucrant tots els agents 
implicats (ciutadania, empreses, comerços, entitats, 
associacions i administracions).
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Matèria orgànica

Reducció del malbaratament alimentari. Per fre-
nar el malbaratament alimentari   i impulsar hàbits de 
consum responsable, el 2013 s’han portat a terme les 
següents actuacions: tallers de cuina d’aprofitament i 
accions teatralitzades als mercats municipals per ensen-
yar receptes per conservar i aprofitar els aliments –han 
comptat amb la participació de més de 7.000 persones-; 
publicació de la guia “Aprofitem el menjar”   adreçada 
a hotels, restaurants i càterings; pàgina web adreça-
da a la ciutadania per compartir estratègies i receptes 
d’aprofitament; publicació de l’estudi “El malbaratament 
alimentari als serveis de menjador escolar. Conclusions 
d’un estudi i propostes d’actuació”  ; edició de la “Guia 
per evitar el malbaratament alimentari”   i vídeos edu-
catius de curta durada per al públic més jove. 

  
Vidre

Foment de la reutilització de les ampolles de cava. 
Per la seva tipologia, les ampolles de cava són òpti-
mes per incorporar-les al circuit de la reutilització. 
L’Ajuntament de Barcelona promociona, especialment 
durant les festes nadalenques, que la ciutadania porti 
les ampolles de cava als Punts Verds.

PRINCIPALS MESURES PER MILLORAR EL  
POTENCIAL DE PREVENCIÓ PER A CADA FRACCIÓ

  
Voluminosos i RAEEs

Iniciatives per allargar la vida útil dels objectes. 
Destaca el treball que porta a terme l’Entitat del Medi 
Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb el 
programa “Millor que nou, 100% vell”   per fomentar 
que els objectes no es llencin fins que no hagin esgotat 
la seva vida útil. Per aconseguir-ho es fa difusió de dife-
rents possibilitats per reutilitzar objectes en els tallers 
de reparació, les botigues de segona mà i els mercats i 
webs d’intercanvi i compravenda. També ofereix asses-
sorament en diferents tècniques per a l’autoreparació al 
local del projecte “Reparat, millor que nou”  .

  
Envasos lleugers

Reducció d’envasos de begudes. Per aconseguir-ho 
es porten a terme diverses accions: prova pilot per a la 
implantació i correcta utilització de sistemes de dipòsit, 
devolució i retorn (SDDR), introducció de màquines de 
venda automàtica amb criteris de prevenció de residus, 
especialment en equipaments, i foment del consum 
d’aigua de l’aixeta per part de la ciutadania.

  
Paper i cartró

Reutilització de llibres de text i de lectura. Les escoles 
adherides a l’Agenda 21 han portat a terme diverses expe-
riències per a la reutilització de llibres de text i de lectura. 

“El racó dels llibres”. Els punts verds de zona i de barri 
disposen d’un espai per a la reutilització de llibres de 
lectura.

Programa Ajuntament + sostenible. El seu objectiu 
és ambientalitzar internament el propi Ajuntament, on 
el paper suposa un 60% dels residus generats. Es distri-
bueixen safates per promoure la reutilització del paper i 
ecopapereres per al seu reciclatge.

  
Altres fraccions

“Renova la teva roba”  . Iniciativa per fomentar la 
recollida selectiva de roba i calçat i la seva reutilització 
promoguda per entitats, associacions i equipaments 
municipals de la ciutat amb el suport de l’Ajuntament. En 
el marc de la 5a Setmana Europea per a la Prevenció de 
Residus, la iniciativa oferia tallers, xerrades, curtmetrat-
ges o l’acció “L’evidència dels residus”  , que va donar 
a conèixer el Pla de Prevenció de Residus Municipals .
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8.3.2 Incentivació de la recollida 
selectiva de residus

 Principals resultats de la nova contracta de 
neteja

Des de finals de 2009 Barcelona compta amb una con-
tracta de neteja que té per objectiu millorar el servei de 
recollida augmentant en un 37% el nombre de punts de 
recollida, objectiu que actualment ja s’ha assolit. En el 
marc de la contracta s’ha estès la recollida selectiva a 
comerços i grans generadors i s’ha implantat la recollida 
selectiva de matèria orgànica. Entre d’altres accions, a 

finals de 2009 es va iniciar el desplegament de 27.000 
nous contenidors dissenyats per ser accessibles a 
tothom: disposen d’un sistema d’obertura manual i amb 
el peu -el disseny del pedal permet prémer-lo amb més 
comoditat i la força d’obertura és menor- i un sistema de 
tancament retardat o de marques tàctils per a persones 
amb discapacitat visual.

  
Lloc web “On puc llençar els meus residus?”   

Permet a la ciutadania consultar quin és el lloc més ade-
quat per llençar cada un dels residus, alhora que facilita 
localitzar el punt verd més proper.

8.3.3 Sensibilitzar per prevenir

  
Desenvolupament d’accions educatives 

En el marc del programa Escoles + Sostenibles, desta-
quen els següents projectes:

 Projecte E + S (Embolcalls + Sostenibles/Esmor-
zars + Saludables)  per fomentar en els centres 
educatius la reducció dels envasos utilitzats pels es-
morzars a partir d’un pla de prevenció d’embolcalls, 
al mateix temps que proposa la possibilitat de fer 
una anàlisi del tipus d’esmorzar i avançar en uns hà-
bits alimentaris més saludables. 

 “Ens ho mengem tot”  , que pren com a punt de 
partida la guia per evitar el malbaratament alimenta-
ri Pensa, compra, cuina, menja , sensibilitza sobre 
el malbaratament alimentari als menjadors escolars 
dels centres educatius de Barcelona i calcula la petja-
da ecològica de determinats aliments d’ús quotidià en 
els àpats escolars, amb la col·laboració de les empre-
ses de serveis de càtering escolar.

 “Compostem i aprenem”  , ofert des del progra-
ma Escoles + Sostenibles, pretén que el compostatge 
domèstic s’introdueixi a la vida quotidiana dels cen-
tres educatius de la ciutat. Per això, es posen a la seva 
disposició diferents materials i serveis per al compos-
tatge que permeten introduir la gestió i prevenció dels 
residus com un contingut curricular teòric i pràctic.

 El civisme té premi. Un conveni entre l’Ajuntament 
de Barcelona i el CiviClub  permet que les actituds 
cíviques en civisme, solidaritat o sostenibilitat -com 
ara portar objectes a reciclar a un punt verd, donar 
sang o fer servir el Bicing- siguin recompensades amb 
descomptes i promocions en activitats d’oci. 

 Xarxa de Compostaires Metropolitans . Amb 
l’objectiu de potenciar la campanya de compostatge 
domèstic, l’AMB ha impulsat la creació d’una Xarxa 
de Compostaires Metropolitans (XCM), oberta tant a 
compostaires com a tècnics de l’administració públi-
ca, empreses del sector i el món universitari. La Xarxa 
afavoreix el compostatge domèstic a la ciutat, tant de 
jardí i terrassa com el vermicompostatge.

Embolcalls + Sostenibles és un projecte que es 
duu a terme entre la Direcció de Neteja i Gestió 
de Residus de l’Ajuntament de Barcelona, el 
Programa Escoles + Sostenibles i la Societat 
Catalana d’Educació Ambiental, per a fomentar la 
reducció dels envasos, la introducció d’embalatges 
reutilitzables, i per conscienciar als alumnes envers 
la prevenció de residus.
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8.3.4 Barcelona posa en marxa el 
Pla de Millora de la Neteja Viària

  
Pla de Millora de la Neteja Viària  

L’any 2009 es va posar en marxa la primera fase del pla 
que actualitzava i reorganitzava els serveis de neteja 

amb l’objectiu de millorar els resultats de netedat de la 
ciutat, fent especial èmfasi en els punts de més ús ciu-
tadà de tots els districtes. El Pla també contemplava un 
pla de comunicació per fer arribar a la ciutadania el mis-
satge que la neteja de la ciutat és responsabilitat de tots 
i un treball de reforç de l’autoritat, amb especial atenció 
de la Guàrdia Urbana a actituds incíviques relacionades 
amb la neteja.

La segona fase del Pla, iniciada el 2013, posa l’accent en 
quatre eixos en relació al servei de neteja: impulsar la 
iniciativa “Dissabtes fem el barri a fons”  , netejar les ta-
ques i xiclets, incentivar la recollida d’excrements i nete-
jar les persianes de comerços, sense que això suposi un 
cost afegit al dispositiu municipal de neteja de la ciutat. 
El Pla pretén actualitzar i reorganitzar el servei de neteja 
per millorar els resultats de netedat de la ciutat.

8.4 Objectius i mesures de futur

Actualment Barcelona ja compleix l’objectiu de reduir 
en un 10% la generació de residus per càpita el 2018. 
Per consolidar aquesta xifra, i millorar la qualitat de les 
fraccions recollides, l’Ajuntament continuarà avançant i 
establint noves estratègies que potenciïn un ús més efi-
cient i racional dels recursos i impulsant la prevenció de 
generació de residus, la reutilització i el reciclatge.

8.4.1 Avançant per minimitzar la 
generació de residus

 Seguiment i revisió del Pla de Prevenció de 
Residus Municipals 2012-2020  

Tal i com estava previst en el mateix Pla, s’ha fet i es 
continuarà fent un seguiment per avaluar de manera 
exhaustiva i continuada l’aplicació de les actuacions del 
Pla i disposar de flexibilitat per incorporar els canvis que 
es considerin oportuns. En concret, les eines de segui-
ment són: els informes anuals sobre l’evolució i l’estat 
de la planificació, les revisions en cada període-fase, els 

informes de seguiment de les actuacions i l’elaboració i 
càlcul d’un panell d’indicadors de prevenció.

  
Creació de xarxes d’intercanvi virtuals

Possibiliten que el fet presencial no esdevingui una limi-
tació per poder dur a terme l’intercanvi. Aquests apara-
dors permeten exposar els objectes reutilitzables i ges-
tionar-ne l’oferta i demanda per part dels usuaris. Inclou 
els voluminosos i aparells elèctrics i electrònics recupe-
rats per l’Ajuntament o per entitats sense afany de lucre 
als centres de reparació o a les deixalleries, o procedents 
de donacions de béns de particulars, entitats, etc.

El Pla de Prevenció de Residus Municipals 2012-
2020 estableix noves estratègies per potenciar un ús 
més eficient i racional dels recursos i un impuls a la 
prevenció, la reutilització i el reciclatge.
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 Consolidació de la recollida de joguines als 
punts verds

Després de la prova pilot per reutilitzar les joguines 
usades que els ciutadans deixen als punts verds de 
barri o als punts mòbils de la ciutat, ara l’objectiu és 
consolidar aquesta via de gestió. Amb aquest servei es 
pretén allargar la vida útil de les joguines que encara 
serveixen i garantir el bon tractament de les que no es 
puguin aprofitar.

  
Cens de botigues que venen a granel

Dins el marc de la prevenció d’envasos lleugers, el pla de 
prevenció contempla l’elaboració d’una base de dades 
de les botigues que, a Barcelona, i en l’àmbit del consum 
de productes de la llar, venen a granel. Amb aquesta 

acció es posa de manifest que no només es tracta de 
focalitzar els esforços i recursos en la identificació dels 
residus i la seva correcta separació sinó veure què és el 
que pot deixar de ser un residu i poder potenciar aquest 
nou model de consum.

8.4.2 Barcelona continuarà 
sensibilitzant la ciutadania

 Conscienciació dels mercats municipals per 
reciclar més i millor

L’objectiu de la campanya impulsada per l’Ajuntament 
serà millorar la recollida de residus orgànics als mercats 
municipals a través de la sensibilització i l’educació, tas-
ca que portaran a terme 7 informadors ambientals que 

visitaran els 29 mercats de la ciutat. Aquests informaran 
parada per parada de conceptes bàsics i resoldran dub-
tes sobre la separació de residus.

8.4.3 Aplicació de criteris ambientals 
i socials en els nous contractes de 
neteja

  
Preparació de la nova contracta de neteja

L’actual contracta té un important compromís am-
biental i incideix en la minimització de la petjada de 
carboni. En la nova contracta també es vol disminuir 
la contaminació acústica i minimitzar l’emissió de con-
taminants locals. Contemplarà la màxima electrificació 
de la flota, nous processos de neteja viària i recollida 
que contribueixin a un model d’economia circular i im-
pulsin la protecció de la salut de les persones i el medi 
ambient, i aspectes sobre el tractament de dades i la 
transparència informativa. Pel que fa a la gestió, conti-
nuarà vigent el sistema de divisió de la ciutat en zones 
d’actuació per mantenir competitivitat entre empreses. 
Dins de cada zona es mantindrà el principi de respon-
sabilitat global del concessionari, agrupant sota una 
mateixa concessió per zona els serveis de neteja i de 
recollida de residus. Es demanarà una major implica-
ció i responsabilitat dels concessionaris, orientada a la 
consecució de resultats mesurables i vinculada a siste-
mes de contraprestació econòmica.

Actualment hi ha una gran diversitat de botigues a Barcelona que ofereixen productes a granel, recuperant així 
un antic model de consum.
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Situació 
actual Consum

d’aigua 

Tractament 100 % 
d’aigua 
depurada

platges

4,78 km 
3.755.000 usuaris

Qualitat  ‘Control 
d’aigua potable’ ‘Gestió 
de les aigües de bany’

Estalvi i eficiència  
‘Aprofitament de 
recursos alternatius’ 
‘Estalvi en la gestió del 
verd, la neteja i el 
clavegueram’

Sensibilització 
‘Foment de l’estalvi 
d’aigua’ ‘App Fonts 
BCN’

Gestió 
d’inundacions 
‘Telecontrol i 
drenatge urbà’

Nous models de 
gestió ‘Barcelona Cicle 
de l’Aigua, SA (BCASA)’

Línies 
de 
treball

Cicle de 
l’aigua

Visió de futur

Protegir 
l’aigua com 
un recurs 

bàsic i indis-
pensable 

Índex de 
sostenibilitat 
(consum d’aigua 
del freàtic 
/consum d’aigua 
total) 

1999

114,46 
milions de m3

d’aigua potable total

2013

19,95 %
1999

3,43 %

2013

94,67 
milions de m3

d’aigua potable total
27,27 % Comerç i 
indústria
5,34 % Serveis 
municipals

67,37 % Domèstic

2013

108,42 
l/hab. x dia
d’aigua 
domèstica
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9.1 Visió, reptes i oportunitats

Visió de futur

Barcelona protegeix l’aigua 
com un recurs bàsic i indis-
pensable. Per això, per a la 
ciutat és prioritari aconseguir 
una gestió integral del cicle de 
l’aigua en què es tinguin en 
compte els recursos, la deman-
da, els hàbitats i l’impacte de 
les infraestructures humanes. 
A més, és imprescindible assolir 
el bon estat integral de les mas-
ses d’aigua, promoure l’estalvi i 
l’eficiència, l’aprofitament dels 
recursos hídrics alternatius en 
l’àmbit públic i privat i imple-
mentar avenços tecnològics en 
les infraestructures per millorar-
ne la seva gestió.

Barcelona, com qualsevol altra ciutat del món, intervé en el cicle natural de l’aigua, tant pel que fa a la demanda d’aigua potable com a 
l’abocament de les aigües residuals. Així, la concentració de la població i d’un gran nombre d’activitats humanes en un àmbit territorial 
limitat generen una demanda que, en molts casos, superaria els recursos disponibles. Per això, cal adoptar polítiques de preservació 
de l’aigua potable i promoció dels recursos hídrics alternatius per a usos com ara el reg dels espais verds, la neteja viària i del clavegue-
ram, les fonts ornamentals, hidrants contra incendis, etc. Concretament, la ciutat ha de considerar els següents reptes i oportunitats:

 Barcelona, una ciutat mediterrània, d’altes temperatures i pluges irregulars i estacionals. Els episodis de sequera i les 
pluges torrencials han representat històricament un dels problemes més greus que la ciutat ha de gestionar. El canvi climàtic, 
l’increment de la temperatura i la variació estacional del règim de pluges, poden empitjorar encara més aquest problema. 

 Barcelona, una ciutat entre dos rius mediterranis. Barcelona se situa entre el riu Besòs i el riu Llobregat. Tant l’un com l’altre 
responen a les característiques que defineixen els rius mediterranis: fluctuacions de cabal al llarg de l’any, amb nivells mínims que 
s’assoleixen a l’estiu i amb uns cabals globals molt menors a la majoria de grans rius europeus. Les administracions han fet molts 
esforços en els darrers anys per recuperar del deteriorament que s’havia produït tant el delta del Llobregat, actualment reconvertit 
en una reserva natural de gran valor, com la desembocadura del Besòs, reconvertida en el Parc Fluvial del Besòs . 

 Barcelona, una ciutat turística amb certa estacionalitat. El 2013 va ser un nou any de rècord turístic per a Barcelona, amb més 
de 7,5 milions de visitants, un 1,8% més que el 2012. La climatologia de la ciutat, el seu atractiu cultural, la capacitat organitzadora 
de grans fires i congressos i els baixos preus li han permès competir amb les grans capitals europees a l’hora de captar visitants 
internacionals. En aquestes condicions, els pics de població flotant que representa el turisme podrien incrementar l’impacte de la 
ciutat en el medi ambient que l’envolta i, més concretament, en tots els aspectes que afecten el cicle de l’aigua.

 Barcelona, una ciutat sensibilitzada vers l’eficiència i l’estalvi d’aigua. Catalunya va patir en l’anterior dècada diversos epi-
sodis de sequera, alguns dels quals força severs com el dels anys 2007 i 2008. Aquests han constituït experiències que han permès 
aprendre i sensibilitzar, d’una banda la ciutadania, que en aquell moment va reduir el seu consum domèstic  considerablement i de 
l’altra les administracions, amb polítiques a mig i llarg termini que garanteixin la disponibilitat del recurs arreu.
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L’ Ajuntament de Barcelona té la responsabilitat 
compartida del subministrament en baixa,  
de la vigilància i inspecció i de l’actuació en 
 risc de sequera.

9.2 Context general i situació actual

L’Ajuntament de Barcelona dedica un gran esforç en 
protegir i millorar el Medi Ambient i l’Habitat Urbà, i con-
sidera que l’aigua és un vector indispensable en qualse-
vol decisió a la ciutat. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha 
creat la societat Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA)      
per gestionar tot el cicle de l’aigua de la ciutat i realitzar 
activitats i prestar serveis relacionats directament o in-
directament amb el cicle de l’aigua, les platges, el litoral 
i el medi ambient. La societat va ser aprovada en el Ple 
municipal del 28 d’octubre de 2013, està adscrita a la 
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans dins 
de la Gerència d’Hàbitat Urbà i desenvolupa les seves 
funcions sota el lideratge, la supervisió i el control de la 
Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua (DSCA).

Les competències en la gestió hídrica de la ciutat de 
Barcelona són compartides entre diferents entitats. 
En termes generals, la responsabilitat del proveïment 
d’aigua en alta correspon a l’administració autonòmica 
i la distribució als usuaris a una agrupació de municipis 
o a una concessió. 

L’Ajuntament pot participar en una millor gestió de 
l’aigua de forma general o, en cas de sequera, mitjançant 
la reducció del consum municipal superflu i la realitza-
ció de campanyes de sensibilització. Amb la Generalitat 
de Catalunya, actua també com a autoritat sanitària de 
control de qualitat de les aigües de xarxa, per mitjà de 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). 

Generalitat 
Catalunya

Àrea  
Metropolitana

Ajuntament  
Barcelona

Planificació de l’aigua

Subministrament en alta

Subministrament en baixa

Vigilància i inspecció

Aprovació de tarifes

Actuació en risc de sequera

*L’Ajuntament de Barcelona delega aquesta competència a l’AMB.

L’Ajuntament s’encarrega també de gestionar l’aigua 
freàtica, així com d’avançar en la reducció de les pèrdues 
de la xarxa de distribució, per la qual cosa compta amb 
la col·laboració de l’empresa distribuïdora de l’aigua i 
responsable del manteniment de la xarxa.

Les línies estratègiques de Barcelona Cicle de l’Aigua, 
SA (BCASA) són: impulsar polítiques racionals de 
consum d’aigua, promoure la utilització de recursos 
hídrics alternatius i impulsar polítiques de millora del 
drenatge urbà, de la gestió integral del litoral i de les 
fonts de la ciutat.
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ció natural d’equilibri, cosa que ha comportat proble-
mes en soterranis, aparcaments i serveis públics com la 
xarxa de metro. Aquest gran volum d’aigua ha esdevin-
gut una font de recursos hídrics per a usos municipals. 
Actualment, l’aprofitament dels recursos freàtics supera 
els 1,3 milions de m3 anuals i, d’acord amb criteris tèc-
nics i econòmics, el sostre d’aprofitament és de 4,02 
hm3/any.

Pel que fa al potencial de reutilització de l’aigua de les 
plantes depuradores, actualment l’Estació depuradora 
d’aigües residuals (EDAR) del Prat de Llobregat està pre-
parada per regenerar un cabal de 3,25 m3/s. Els usos 
previstos són: barrera contra la intrusió salina, ús am-
biental al riu, reg agrícola, manteniment de zones humi-
des i industrial. 

La dessalinitzadora del Prat de Llobregat es troba pre-
parada per garantir i complementar les demandes 
d’aigua potable en cas que sigui necessari. Pot arribar 
a incorporar 60 hm3/any d’aigua de mar dessalinitzada, 
amb una capacitat de 200.000 m3/dia de cabal màxim.

9.2.2 El consum d’aigua disminueix 
any rere any

El consum d’aigua potable de xarxa a Barcelona l’any 
2013 va ser de 94,67 milions de m3, 19,79 milions de m3 
menys que l’any 1999. 

L’aigua del riu Llobregat no només té una gran im-
portància ambiental sinó també econòmica, atès 
que és una de les principals fonts de subministra-
ment d áigua a ĺ Àrea Metropolitana de Barcelona.

9.2.1 A escassetat d’aigua, diversitat 
de recursos  

Les fonts de subministrament d’aigua tenen majoritària-
ment un origen superficial, per bé que en els darrers 
anys s’ha incrementat de forma significativa la presència 
de recursos subterranis procedents del subsòl i, en un 
futur proper, s’utilitzaran l’aigua regenerada i l’aigua de 
mar dessalinitzada. 

Els recursos superficials emprats provenen dels rius Ter 
i Llobregat. L’aigua procedent del riu Llobregat es regula 
als embassaments de la Baells, La llosa del Cavall i Sant 
Ponç i es potabilitza a les plantes de Sant Joan Despí i 
Abrera abans d’introduir-se a la xarxa. L’aigua del Ter, 
per la seva banda, s’obté del sistema d’embassaments 
Sau-Susqueda-El Pasteral i es tracta a la planta potabilit-
zadora del Ter. Les dues xarxes estan interconnectades 
formant el Sistema Ter-Llobregat a fi de garantir la distri-
bució i la qualitat final de l’aigua. L’aigua s’emmagatzema 
en els dos grans dipòsits de la Trinitat i de la Fontsanta. 
El subministrament d’aquests recursos està gestionat 
a través de diverses companyies subministradores en 
l’àmbit metropolità. 

En relació als recursos subterranis –emprats per a 
usos d’aigua no potable-, s’extreuen dels aqüífers dels 
deltes del Llobregat i del Besòs, i del Pla de Barcelona. 
L’abandonament progressiu dels pous que la indústria 
explotava ha fet que el nivell de l’aigua freàtica hagi pujat 
gradualment fins apropar-se en alguns punts a la situa-
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El consum d’aigua de xarxa es redueix en tots els sectors, essent el sector 
domèstic el que més en consumeix.

El consum d’aigua de xarxa potable dels serveis municipals tendeix a reduir-se 
per l’ús d’aigües del subsòl i per una millora de l’eficiència.

El sector domèstic va representar el 67,37% del consum 
(63,78 milions de m3 anuals), el comerç i la indústria el 
27,27% (25,82 milions de m3) i els serveis municipals el 
5,34% (5,07 milions de m3). 

La reducció del consum d’aigua potable de xarxa des de 
l’any 1999 ha estat d’un 12,55 % a les llars i un 21,85% al 
comerç i la indústria.

El consum domèstic d’aigua potable per habitant ha se-
guit la mateixa tendència que el consum global. El con-

sum per habitant i dia va ser de 108,42 litres el 2013; 
24,48 litres menys que l’any 1999. 

El consum d’aigua potable de xarxa de serveis muni-
cipals va ser de 5,07 milions de m3, 3,42 milions de m3 
menys que l’any 1999; una reducció gairebé del 40,28%. 
Entre els anys 2007 i 2008 la disminució va superar el 
35%, en què sens dubte va influir la situació de seque-
ra. Aquest és el sector que ha experimentat una major 
reducció, la qual cosa ha estat deguda tant a la millora 
de l’eficiència en l’ús de l’aigua com a la utilització de 

recursos hídrics alternatius, principalment les aigües 
del subsòl.

El consum total dels serveis municipals l’any 2013 (aigua 
potable més aigua freàtica) va ser de 6,33 milions de m3, 
2,46 milions de m3 menys que l’any 1.999; una reducció 
del 28,00%. 

El consum d’aigua freàtica s’ha multiplicat per 4,17 des 
de 1999 (de 301.730 a 1.263.150 m3) superant el milió 
de m3 anuals.
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L’índex de sostenibilitat [100 x consum aigua freàtica / consum 
total d’aigua (freàtica+xarxa)] dels serveis municipals ha millorat 

considerablement.
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Pel que fa a l’índex de sostenibilitat, considerat com la 
proporció d’aigua consumida provinent del freàtic res-
pecte del consum d’aigua total (freàtic + potable), Bar-
celona va passar del 3,43% l’any 1999 al 19,95% l’any 
2013, la qual cosa vol dir que s’ha incrementat el consum 
d’aigües freàtiques, estalviant així aigua de xarxa.

9.2.3 El clavegueram i la seva 
planificació històrica

Des dels seus orígens, Barcelona disposa de sistemes 
de clavegueram      que han anat evolucionant al ritme 
de la ciutat. Les primeres construccions es remunten a 

l’època romana però l’actual clavegueram és fruit de di-
versos plans que s’han anat desenvolupant al llarg del 
segle passat i fins a l’actualitat:  

 1891. Projecte de Sanejament del Subsòl (García 
Faria). Tot i que el projecte no va ser plenament apli-
cat, va marcar un abans i un després en la història del 
clavegueram de Barcelona, i per tant, en la qualitat de 
vida dels seus habitants. 

 1954. Pla General de Clavegueram (Fernando 
Josa, Luis Jara). Aquest pla posava de manifest les 
deficiències més destacades del subsòl barceloní.  

 1969. Pla de Sanejament (Albert Vilalta). Volia re-

soldre els problemes d’impermeabilització que es van 
produir com a conseqüència del fort creixement urba-
nístic. Es van construir les depuradores del Besòs i del 
Bogatell (aquesta darrera actualment enderrocada).

 1988. Pla Especial de Clavegueram de Barcelona 
(PECB ’88 preolímpic). S’utilitzaren mètodes infor-
màtics per primera vegada, la qual cosa permetia si-
mular el funcionament de la xarxa segons la intensitat 
pluvial. Va ser la base per les grans obres de clavegue-
ram preolímpiques.

 1997. Pla Especial de Clavegueram de Barcelona 
(PECLAB ‘97). En aquest pla es va introduir el con-
cepte de reguladors per evitar els grans col·lectors, 
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així com el control en temps real de la xarxa. La mo-
delització hidrològico-hidràulica de la xarxa es va ge-
neralitzar. Va suposar l’execució de moltes obres per 
estendre i modificar la xarxa. 

 2006. Pla Integral de Clavegueram de Barcelona 
(PICBA ‘06). Aprofundeix en la simulació informàtica 
d’una xarxa cada cop més extensa i que es calibra 
amb detall i s’incrementa la protecció anti-inunda-
cions i anti-DSU (descàrregues del sistema unitari). 
S’adapta a les directives europees [Directiva Marc 
de l’Aigua (2000/60/CE) i Directiva d’Aigües de Bany 
(2006/7/CE)].

Actualment Barcelona disposa d’una xarxa de clave-
gueram unitària, és a dir, transporta pel mateix curs les 
aigües residuals i les pluvials. La xarxa té 1.833 quilò-
metres, dels quals més de 1.000 es poden visitar. Per 
aquesta xarxa passen aproximadament cada any 145 
hm³ d’aigua i dóna servei als 1.611.822 habitants de la 
ciutat (2013) i als establiments comercials i industrials 
ubicats a les més de 81.500 finques que existeixen als 
98 km² del terme municipal.

9.2.4 Barcelona tracta el 100% de 
les seves aigües residuals

La depuradora del Besòs està ubicada sota la plaça del 
Fòrum de Barcelona. Es considera la depuradora coberta 
més gran del món integrada al teixit urbà i compta amb un 

sistema de rentatge químic d’olors molt sofisticat. Té una 
capacitat de tractament de 525.000 m3/dia i tracta el 65% 
de les aigües residuals de la ciutat. Disposa d’un tracta-
ment biològic i d’un tractament de fangs per deshidratació.

La depuradora del  Prat de Llobregat, ubicada al delta 
del riu Llobregat i en funcionament des del 2006, té una 
capacitat de tractament de 315.000 m3/dia i tracta el 
35% de les aigües residuals. Disposa d’un tractament 
biològic amb eliminació de nutrients i un tractament ter-
ciari amb ultrafiltració i osmosi per a la regeneració de 
l’aigua. Incorpora un tractament de fangs per digestió 
anaeròbica amb cogeneració, deshidratació i assecatge. 

Ambdues depuradores generen energia a partir de 
l’escalfament dels fangs resultants a través d’una cen-
tral de cogeneració. En l’actualitat, la depuradora del 
Llobregat genera aproximadament el 40% de l’energia 
necessària per al funcionament de la pròpia planta.

A la riera de Vallvidrera hi ha també una petita depu-
radora, al nord-est de la ciutat de Barcelona, amb una 
capacitat de tractament de 1.100 m3/dia que dóna servei 
a les urbanitzacions de la zona. Disposa d’un tractament 
biològic de l’aigua i un tractament de fangs per espessi-
ment i deshidratació.

Els fangs resultants del tractament a les depuradores es 
poden utilitzar a l’agricultura, per compostatge, com a 
combustible en cimenteres, etc. L’any 2013 es van gene-
rar un total de 56.536 tn de matèria seca a l’Àrea Metro-
politana de Barcelona. 

La xarxa del clavegueram de Barcelona té 1.693 
km de longitud i dóna servei a tots els habitatges i 
establiments comercials i industrials de la ciutat.
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9.2.5 Màxima qualitat de les platges 
tot i el seu ús intensiu 

Les platges de Barcelona, amb una extensió de 4,78 qui-
lòmetres, es visiten tot l’any gràcies a la bonança climàtica 
que caracteritza la ciutat. La primavera i l’estiu suposen un 
ús més intensiu de les platges per part de residents i turis-
tes, que l’any 2013 van ser prop de 3.755.000 des del mes 
de maig fins al mes de setembre. Durant aquest període 

l’Ajuntament ha d’equipar i dotar les platges de serveis per 
tal que es puguin utilitzar com a espais de solàrium i bany 
que compleixin totes les garanties possibles en termes de 
seguretat, salvament, assistència sanitària i ambientals. 

El Programa de Gestió Integral del Litoral de Barcelona 
dóna una rellevància especial als aspectes ambientals. 
El control ambiental inclou: la meteorologia, la qualitat 
de la sorra, la qualitat de l’aigua, la gestió de residus i el 
soroll. La informació és proporcionada al visitant a tra-

vés de diversos mitjans entre els quals destaquen els in-
formadors ambientals, els panells informatius a les plat-
ges i el seguiment en temps real de l’estat de les platges 
a Internet   i amb l’aplicació iBeach per smartphones. 

El seguiment i manteniment d’aquests estàndards de 
qualitat de la gestió del litoral barceloní compta amb la 
certificació ISO 14001, una política ambiental amb un 
compromís de millora contínua, de prevenció de la conta-
minació i el compliment de la legislació ambiental vigent.

Els darrers anys, les platges de Barcelona han esdevingut un dels principals espais públics de la nostra ciutat, amb unes característiques singulars que el fan especialment atractiu.
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En els darrers anys l’Ajuntament ha elaborat diversos 
plans tècnics per a la millora de la gestió de l’aigua a la ciu-
tat relacionats amb el clavegueram, amb l’aprofitament 
de recursos alternatius o amb la gestió integral del lito-
ral. En el marc d’aquests plans i arran del compromís 
amb la sostenibilitat s’han impulsat nombroses mesures 
d’estalvi i eficiència de l’aigua, actuacions que han es-
tat especialment significatives en el sector dels equipa-
ments i serveis municipals. 

9.3.1 Eficiència en l’aprofitament dels 
recursos i la xarxa de distribució

 Pla Tècnic per a l’Aprofitament dels Recursos 
Alternatius de Barcelona (2013)

Identifica els recursos hídrics existents, analitza quins 
usos i necessitats es podien satisfer d’acord amb la se-
ves característiques (químiques i biològiques), dimen-
siona la demana potencial i estableix quines infraestruc-
tures es requerien per al seu aprofitament. 

El pla posa de manifest la importància dels recursos exis-
tents potencialment explotables, tant pel què fa a l’aigua 
freàtica (que situa en un llindar màxim d’explotació en-

torn als 11 hm3/any), l’aigua regenerada a la planta depu-
radora del Prat de Llobregat (amb un màxim de 2,6 hm3/
any) o l’aigua d’esgotament d’infraestructures subterrà-
nies (3 hm3/any), essent el volum total de 16,6 hm3/any.

  
Minimització de pèrdues en la distribució 

Algunes de les mesures per minimitzar les pèrdues en 
la distribució d’aigua potable i millorar-ne el control, per 
aconseguir així arribar fins a l’actual límit tècnic teòric, 
són la sectorització de la xarxa de distribució, la seva 
renovació i reparació, la instal·lació de comptadors elec-
trònics d’alta precisió per detectar les fuites, comunicar-
les als usuaris i corregir-les més ràpidament, etc.

9.3.2 L’Ajuntament estalvia aigua en 
els usos municipals 

 Eficiència en la gestió del verd urbà

En els darrers anys, tot i que s’ha incrementat la su-
perfície d’espais verds a Barcelona, el consum d’aigua 
potable ha disminuït gràcies al control de les fuites, l’ús 

d’aigua freàtica, l’automatització del reg i l’ús de plan-
tes amb menys requisits hídrics. Un 12% de la superfície 
dels espais i tots els arbres viaris acabats de plantar es 
reguen amb aigua freàtica, i 10 espais verds s’han dis-
senyat amb tècniques de drenatge sostenible (TEDUS). 

Destaca el projecte de smart water per a la telegestió 
del reg, posat en marxa el 2013, que està previst que 
s’estengui a 79 hectàrees, el 27% del total de la ciutat. 
La telegestió del reg permet reduir al voltant d’un 25% 
el volum d’aigua consumit respecte al consum actual mi-
tjançant l’adaptació del reg al tipus de planta i les neces-
sitats teòriques de cada superfície verda; la quantifica-
ció de la pluja útil; i el control de l’aigua real que arriba a 
la planta i la capacitat per detectar fuites a la xarxa més 
ràpidament.

 L’Ajuntament utilitza aigua freàtica per a la 
neteja i el clavegueram

Els serveis municipals de neteja de carrers i de cla-
vegueram han reduït en els darrers anys el consum 
d’aigua de xarxa gràcies a l’aprofitament creixent 
d’aigua d’origen freàtic. Actualment, el baldeig manual 
per a serveis d’escombrat i la neteja de contenidors i 
papereres es realitza amb aquest recurs (per mitjà dels 
camions cisterna).

9.3 Mesures realitzades per disminuir el consum d’aigua
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Reducció del consum als edificis municipals

L’Ajuntament ha engegat diferents iniciatives per reduir 
progressivament el consum dels seus edificis, com ara la 
substitució de sistemes ineficients per mecanismes es-
talviadors d’aigua, la instal·lació d’urinaris secs als cen-
tres de treball, la realització de campanyes de divulgació 
de consells i bones pràctiques entre els treballadors mu-
nicipals, etc. En alguns equipaments, com és el cas dels 
mercats, s’han aplicat mesures concretes d’estalvi com 
la neteja mecànica enlloc del baldeig, el control de fuites, 
el control de la demanda per punts de consum, etc.

  
Estalvi d’aigua a les escoles

S’impulsa les escoles a implantar mesures d’estalvi i ús efi-
cient de l’aigua en el marc del programa Escoles + Sosteni-
bles. A més, les escoles tenen a la seva disposició materials 
didàctics relacionats amb l’estalvi i l’eficiència de l’aigua.

 Recursos hídrics alternatius per a les fonts i 
llacs ornamentals

La Font Màgica, el Gran Llac i la Gran Cascada de la Ciuta-
della, el Llac de l’Espanya Industrial, el Llac de Diagonal Mar 
i altres làmines d’aigua aprofiten aigües subterrànies i no 
consumeixen aigua potable. A més, les fonts ornamentals 
estan dotades de sistemes de recirculació i disposen de sis-
temes de tractament físico-químic o biològic per mantenir 
l’aigua en les condicions higiènico-sanitàries  requerides. 

  
Estalvi d’aigua en les fonts públiques

A Barcelona hi ha 1.645 fonts públiques que ofereixen 
aigua als vianants, la qual cosa representa poc més 
d’una font d’aigua per beure per cada 1.000 habitants. 
Totes elles disposen d’aixetes temporitzades i de dispo-
sitius reguladors de cabal.

9.3.3 La qualitat de l’aigua potable, 
una prioritat de la ciutat

  
Controls de qualitat de l’aigua de boca

El subministrament domiciliari d’aigua de consum humà 
a la ciutat de Barcelona s’emmarca dins del subministra-
ment global d’aigua de tots els municipis metropolitans. 
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), des del 
2003, reuneix les competències en salut pública que co-
rresponien a la Generalitat i al consistori i es constitueix 
en autoritat única de salut pública a Barcelona. El sis-
tema de vigilància i control que desenvolupa l’Agència 
inclou les activitats següents:

 La supervisió de l’AMB i l’empresa operadora Aigües 
de Barcelona com a entitat gestora de l’abastament. 

 La vigilància de la desinfecció. L’ASPB fa l’anàlisi i el segui-
ment dels nivells de desinfectant en fonts públiques.

 La vigilància de les condicions sanitàries de l’aigua 
subministrada. L’ASPB fa les campanyes periòdiques 
de presa de mostres i anàlisis.

 Inspeccions sanitàries a les instal·lacions d’aigua de 
consum humà a la ciutat (dipòsits i xarxa de distribució).

 Control a l’aixeta del consumidor. L’ASPB fa la inspec-
ció i mostreig en els establiments i habitatges, d’ofici 
i també com a resposta a demandes ciutadanes.

 Control de la qualitat sanitària de les fonts naturals de 
la ciutat on consta el consum humà habitual.

Els resultats del control a l’aixeta del consumidor es publi-
quen anualment mitjançant l’informe anual de salut publi-
cat a la pàgina web de l’ASPB     . D’altra banda, els resultats 
de la resta d’activitats es publiquen en un informe especí-
fic sobre la qualitat sanitària de l’aigua de consum humà a 
Barcelona que també està disponible a la web de l’ASPB. 

9.3.4 Campanyes per a la 
sensibilització de la ciutadania 

 Sensibilització ciutadana per al foment de 
l’estalvi d’aigua

L’Ajuntament ha dut a terme diverses accions amb 
l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania envers l’estalvi 
d’aigua. Algunes d’aquestes accions són: 
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 Web del cicle de l’aigua, amb materials educatius, així 
com ecoconsells, molts d’ells dedicats a l’aigua.

 Dia mundial de l’aigua, al qual l’Ajuntament s’adhereix 
amb diverses accions.

 Materials divulgatius com ara ‘L’Espai de Mar’, ‘L’aigua i 
la ciutat’ i exposicions.

 
 Posada en valor de les fonts de Barcelona

El gran nombre de fonts ornamentals de què disposa Bar-
celona (301) es deu tant a motius històrics i tradicionals com 
a la voluntat d’oferir un servei públic gratuït i de qualitat al 
ciutadà. Per tal de descobrir-ne el seu valor l’Ajuntament ha 
desenvolupat diversos programes referents a l’aigua:

 Fonts BCN    . Aplicació mòbil gratuïta que permet lo-
calitzar les més de 1.600 fonts d’aigua potable que hi 
ha a la ciutat. Està destinada a la ciutadania en general 
però té en compte, sobretot, el col·lectiu d’esportistes i 

de turistes que vulguin obtenir informació sobre el seu 
caràcter singular o històric, animant a consumir aigua de 
les fonts, a estalviar i a reduir la producció de residus.

 Camins d’aigua   .Propostes d’itineraris i de rutes 
guiades per descobrir el ventall de fonts públiques i 
ornamentals i els espais d’aigua i el seu valor cultural, 
social, històric i natural. 

9.3.5 Dipòsits subterranis i 
telecontrol per a una millor gestió 
del clavegueram

 Gestió d’inundacions amb la xarxa de dipòsits 
subterranis de retenció d’aigües pluvials

En els darrers 20 anys, la ciutat s’ha blindat amb 13 dipò-
sits que eviten que les pluges torrencials arribin al medi 
de manera que l’aigua s’envia gradualment a la depu-
radora després de l’episodi. Els dipòsits disposen d’una 
capacitat d’emmagatzematge de 454.180m3, dels quals 
65.225m3 han entrat en servei l’any 2013 amb el dipòsit 
de retenció d’aigües pluvials de les Rieres d’Horta.

 Gestió avançada del drenatge urbà i 
clavegueram

El Sistema de Telecontrol del clavegueram de Barcelona 
està constituït per la telesupervisió dels sensors de la 
xarxa i pel telecomandament dels actuadors. La telesu-

pervisió permet recollir, arxivar i subministrar, en temps 
real, totes les dades relatives al clavegueram: intensitat 
de pluja, nivell i cabal d’aigua en col·lectors, qualitat de 
l’aigua, posició de comportes, funcionament de les esta-
cions de bombeig, estat dels dipòsits, capacitat de tracta-
ment de les depuradores, etc. El telecomandament per-
met l’explotació centralitzada mitjançant els actuadors 
instal·lats a la xarxa (comportes, vàlvules, bombaments). 

9.3.6 Reducció de la 
impermeabilització de l’espai urbà

 Tècniques de drenatge urbà sostenible 
(TEDUS)

S’ha impulsat el programa TEDUS, implantat en zones de 
nova urbanització per millorar els problemes de drenatge as-
sociats a l’increment de la impermeabilització de l’espai urbà 
(Vegeu capítol 2. Resiliència i adaptació al canvi climàtic  ).

 Foment de paviments permeables

Es destaca la utilització de paviments permeables i la creació 
de reservoris d’aigua o zones humides o àrees de drenatge 
seminaturals, la qual cosa permet incrementar l’eficàcia de 
la infiltració de les aigües als aqüífers, l’evaporació superfi-
cial i la humitat relativa, disminuir el grau de compactació 
del sòl urbà i millorar-ne l’estructura, economitzant l’aigua 
de reg i optimitzant la gestió dels recursos. 

L’aplicació Fonts BCN situa les fonts de la ciutat, i 
n’ofereix informació.
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La intervenció de les ciutats en el cicle natural de l’aigua 
és decisiva. Gestionar els recursos hídrics incidint de 
manera global en tot el cicle de l’aigua d’una manera 
responsable és fonamental i engloba totes les masses 
d’aigua que hi són presents, des de l’abastament dels 
recursos hídrics disponibles, la xarxa de drenatge urbà i 
del clavegueram, les fonts públiques i els llacs ornamen-
tals i les platges. 

9.4.1 Nous models per millorar  
la gestió 

 Nou model de gestió del clavegueram

Aquest nou model prioritza la gestió de la neteja d’acord 
amb les inspeccions realitzades a la xarxa. Permetrà as-
signar d’una forma més eficient els recursos per a la ne-
teja i manteniment de la xarxa de clavegueram, realitzar 
les tasques de manteniment d’una forma més eficient, 
així com tenir un coneixement més detallat de la xarxa 
per tal de millorar les tasques de planificació i rehabi-
litació. S’incorporaran sensors a les instal·lacions, dels 
quals es tindrà informació en temps real. Una altra ini-
ciativa engegada per l’Ajuntament de Barcelona i BCASA 

és la participació en un projecte internacional per a la 
utilització de robots per a les tasques d’inspecció, moni-
toratge i presa de mostres del clavegueram.

 Nou model de gestió de fonts públiques i 
ornamentals

 Aquest nou model de gestió de les fonts públiques i orna-
mentals permetrà millorar la qualitat ambiental d’aquests 
elements, la qual cosa repercutirà en la sanitat ambiental 
del medi ambient urbà. Es promourà la gestió de les fonts 
naturalitzades, per tal de fer possible l’increment de la 
biodiversitat, de flora i fauna autòctona, a la nostra ciutat, 
reduint el consum de productes químics i incrementant la 
sostenibilitat de les làmines d’aigua, que aporten bellesa, 
frescor i salut a l’hàbitat urbà.

9.4.2 L’aprofitament dels recursos 
hídrics alternatius 

 Implementació i desenvolupament del Pla 
Tècnic de Recursos Hídrics Alternatius

 La quantitat de recursos existents potencialment apro-
fitables és important, tant des del punt de vista de recur-

9.4 Objectius i mesures de futur

Barcelona té més de 300 fonts ornamentals, llacs i 
sortidors que guarneixen avingudes, carrers i parcs.
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sos del freàtic (de 2 a 3 hm3/any al Pla de Barcelona, de 
5 a 8 hm3/any a l’al·luvial del Besòs, més 1 hm3/any dels 
3,8 potencialment utilitzables que prové d’extraccions 
del metro) com de l’aigua regenerada a la depuradora 
del Prat del Llobregat. 

El Pla fa evident que actualment hi ha demandes munici-
pals que poden ser satisfetes amb recursos alternatius 
quantificades en un màxim de 4,02 hm3/any (2,85 actuals 
més 1,17 derivats del desenvolupament urbanístic de la 
ciutat). Per la seva part, la demanda no municipal de re-
cursos alternatius a l’aigua potable podria arribar a 2,49 
hm3/any i, per tant, el conjunt total seria de 6,51 hm3/any. 

9.4.3 La gestió del litoral, una 
prioritat de la ciutat

 Programa de Gestió Integral del Litoral de 
Barcelona 

A banda de determinar les necessitats d’equipaments 
i serveis i de valorar la gestió de les platges, el Progra-
ma de Gestió Integral del Litoral de Barcelona, revisat 
anualment, dóna una rellevància especial al seguiment 
dels indicadors ambientals. Els principals objectius del 
programa són:

 Prioritzar la protecció de la salut dels banyistes amb 
l’obligació de prendre mesures de gestió per tal de re-
duir els riscos associats a la contaminació.

 Fer un perfil de cada zona de bany on s’identifiquin totes 
les fonts potencials de contaminació i la seva afectació.

 Incrementar i millorar la informació a l’usuari per tal que 
aquest pugui decidir on i quan banyar-se, mitjançant 
senyals a les zones de bany i informació a Internet.

 Disposar de plans d’emergència per a circumstàncies 
excepcionals.

El seguiment de la qualitat de les platges es duu a terme mitjançant la implantació de sistemes certificats de gestió de platges, les anàlisis de l’aigua i la sorra, el seguiment 
de la contaminació acústica i la bandera blava, entre d’altres.
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Situació 
actual Turisme i 

mobilitat

Productes i 
serveis
ambientals

Contractació

70 % del 
paper consumit és 
reciclat

100 % dels 
contractes municipals 
amb criteris 
ambientals obligatoris

100 % de les escoles bressol 
municipals ofereixen aliments 
procedents de l’agricultura 
ecològica

Certificació ‘Biosphere 
World Class Destination’

Ambientalització de la flota de vehicles de 
la contracta de neteja i recollida de residus 

Gestió eficient de 
recursos i equipaments 
‘Monitorització i estalvi 
energètic en edificis 
municipals’ 

Ambientalització de 
contractes i compres 
‘Nova mesura de govern’  
‘Nou decret d’alcaldia’

Planificació sectorial 
‘Pla estratègic de 
sostenibilitat de la 
gerència de prevenció, 
seguretat i mobilitat’

Treball en xarxa i 
intercanvi 
d’experiències 
‘Smart-spp’ ‘Procura plus’

Formació i 
sensibilització als 
treballadors ‘Campanya 
A l’Ajuntament com a casa’

Línies 
de 
treball

Ambienta- 
lització 

municipal i 
economia 

verda

Visió de futur

Liderar el 
canvi cap a un 

model més 
sostenible 

amb el propi 
exemple

78 % de la fusta consumida 
té alguna certificació de gestió 
sostenible

CERTIFICAT
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10.1 Visió, reptes i oportunitats

Visió de futur

L’Ajuntament de Barcelona 
vol liderar el canvi cap a un 
model més sostenible amb el 
seu propi exemple, sent així 
coherent amb el missatge 
que transmet a la ciutadania. 

Existeix un ferm compromís 
municipal amb la sostenibilitat 
i l’autosuficiència local i global 
per reduir l’impacte ambiental i 
social causat pel consistori. Per 
aconseguir-ho, l’Ajuntament vol 
impulsar una economia i una 
producció sostenibles, utilitzant 
el potencial de l’Administració 
com a consumidor responsable, 
i incrementar la coherència am-
biental i social de l’Ajuntament.

Des de fa temps l’Ajuntament de Barcelona ha assumit el compromís ferm d’afavorir l’acció social i el respecte pel medi ambient en la 
seva activitat i gestió. Un àmbit prioritari d’actuació és l’ambientalització de la seva pròpia organització. 

 L’Ajuntament de Barcelona és una organització compartimentada i deslocalitzada, amb aproximadament 12.000 treballa-
dors i una estructura del consistori amb un gran nombre de departaments i divisions per gestionar la ciutat que en fan complexa la 
coordinació. A més, la localització d’aquests en més d’un miler d’edificis i/o instal·lacions dificulta la comunicació entre ells i alenteix 
les relacions.

 L’Ajuntament de Barcelona avança cap a una nova cultura organitzativa que aporta una major transversalitat en la gestió. 
La coordinació i l’expansió de l’estratègia de sostenibilitat a tota l’organització és un dels majors reptes del programa Ajuntament 
+ Sostenible.

 Barcelona té una població cada cop més sensibilitzada. La població de Barcelona, en general, i els treballadors municipals, 
en concret, estan cada cop més sensibilitzats amb els aspectes ambientals. L’Ajuntament ha fet un esforç de comunicació interna 
(i també dirigida a la ciutadania en general) i de sensibilització que ha possibilitat uns millors resultats de la gestió ambiental en els 
diferents àmbits d’actuació. 

 L’Ajuntament de Barcelona té una dimensió prou gran com perquè les seves accions, a més de ser un exemple per a d’altres 
sectors de la població, tinguin també una repercussió real de millora ambiental de la ciutat en àmbits com la qualitat de l’aire, el soroll 
o la mobilitat, entre d’altres.

 L’Ajuntament de Barcelona disposa d’un ampli ventall de mitjans de comunicació i informació propis (flotes captives, ca-
nals d’informació als edificis i metro, etc.) que faciliten la transmissió de missatges i conseqüentment del caràcter exemplificador de 
les mesures internes.
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En el procés de transició cap a la sostenibilitat, 
l’Ajuntament de Barcelona té la responsabilitat principal 
d’impulsar polítiques i programes que incorporin crite-
ris socials i ambientals. Aquesta estratègia és important 
per tal de reduir el propi impacte de l’activitat pública i 
per incentivar la producció sostenible utilitzant el poten-
cial de l’administració com a consumidor responsable i 
també pel seu paper exemplificador. 

La Unió Europea fomenta i regula un tipus de contrac-
tació pública anomenat “compra pública socialment 
responsable”. La despesa pública en productes i ser-
veis suposa el 19% del PIB europeu, dada que reflecteix 
l’enorme potencial que l’administració pública té a l’hora 
de reformar les cadenes de subministrament i impulsar 
un canvi en els mercats. Amb la publicació de la Direc-
tiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell1, 
de 31 de març de 2004, sobre coordinació dels proce-
diments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, 
de subministrament i de serveis, la Unió Europea va dur 
a terme una actualització de les normes que regien els 
contractes públics, fonamentada en els principis vigents 

1  El març de 2014 el Diari Oficial de la Unió Europea té previst publicar una 
nova directiva   sobre contractació pública que els estats membres hauran 
d’incorporar. La directiva exigirà que els contractes públics compleixin les obliga-
cions aplicables en matèria ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la 
Unió i en els convenis de l’OIT sobre llibertat sindical, treball forçós, edat mínima 
i treball infantil, discriminació i igualtat de remuneració, entre altres acords. 

10.2 Context general i situació actual

en el mercat interior, però introduint novetats en un 
esforç de simplificació, harmonització i modernització. 
Amb aquesta actualització, s’autoritza l’ús de criteris 
mediambientals i de sostenibilitat.

L’any 1995, l’Ajuntament va aprovar l’adhesió a la Carta 
d’Aalborg, un primer pas cap a la creació de l’Agenda 21 
local. Després d’un intens procés participatiu, Barcelona va 
concretar la seva Agenda 21 en el Compromís Ciutadà per 
la Sostenibilitat    , un document àmpliament consensuat 
que definia els objectius i les línies d’acció per al període 
2002-2012. A finals de 2012 es va actualitzar el contingut 
del Compromís amb la participació dels signants per al 
període 2012-2022 (Vegeu capítol 11. Coresponsabilitat  ). 
L’Ajuntament, com a signant del Compromís, ha desenvolu-
pat el programa Ajuntament + Sostenible (Programa A+S), a 
partir de l’experiència positiva del programa Oficina Verda. 

El Programa A+S    és liderat per Hàbitat Urbà i treballa 
de manera transversal amb la resta de sectors, distric-
tes i instituts municipals. Pretén millorar la sostenibilitat 
ambiental i social del funcionament quotidià dels ser-
veis i dependències municipals. Els objectius estratègics 
es van definir l’any 2010 en la Convenció A+S, un procés 
participatiu intern d’un any de durada que va involucrar 
més de 300 empleats del consistori. Els objectius de ti-
pus social i ambiental, concretats en 30 línies d’actuació, 

guien el programa d’ambientalització interna a mig i llarg 
termini (2020). El programa contempla des de la compra 
i la contractació de productes i serveis fins a les obres 
d’urbanització, construcció o rehabilitació d’edificis i 
l’ambientalització d’esdeveniments.

El canvi cap a un Ajuntament més sostenible es reforça 
amb les següents normatives internes aprovades: la Me-
sura de govern sobre l’ambientalització dels serveis muni-
cipals (2001), la Mesura de govern sobre l’ambientalització 
dels contractes municipals (2006) per generalitzar la in-
corporació de criteris ambientals en la contractació i les 
dues Mesures de govern sobre contractació responsable 
(2008 i 2013) per incloure els aspectes ambientals i so-
cials i detallar-ne la incorporació en la contractació públi-
ca i la Mesura de govern d’estalvi i eficiència energètica 
a les instal·lacions municipals, de la qual en va derivar 
l’aprovació d’un d’Autosuficiència Energètica dels Edificis 
Municipals (PAEEM) (2009). El 2013 també es va aprovar 
el Decret d’Alcaldia per a la contractació pública respon-
sable amb criteris socials i ambientals. 

La participació del Programa A+S en projectes i xarxes 
regionals i internacionals representa una oportunitat 
per intercanviar les millors experiències: Xarxa de Ciu-
tats i Pobles cap a la Sostenibilitat    , Procura + Cam-
paign    , SMART SPP    , Sustainable Timber Action    , 
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Projecte LandMark    , Electronics Watch    , Clean Clothes 
Campaign    , Eurocities    , entre d’altres. Així mateix 
també es col·labora estretament amb altres actors clau 
de la ciutat com universitats, associacions de fabricants, 
proveïdors, ONG, etc.

10.2.1 L’Ajuntament de Barcelona 
referent en la compra pública 
responsable 

Reconeixements rebuts. En reconeixement del seu pa-
per en aquest àmbit, el consistori ha rebut els següents 
reconeixements: premi al millor exemple de bones pràc-
tiques en compra pública verda al Seminari de Compra 
Pública Verda d’Avilés (2006); cas escollit com a bones 
pràctiques pels Premis Europeus del Sector Públic (EPSA 
Awards 2011); premio Diamante de la compra concedit per 
l’Asociación Española de Profesionales de Compras, Con-
tratación y Aprovisionamientos (2012) en la categoria de 
Sostenibilitat i un accèssit en la categoria de Sector Públic.

10.2.2 Coordinació amb les principals 
administracions públiques catalanes

Grup de treball per integrar la compra pública responsable. 
El 2012 es va crear un grup de treball format per represen-
tants de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barce-
lona i la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’integrar 
la compra pública socialment responsable com a eix tran-
versal en les compres i contractacions de l’Administració 
catalana a través de l’exigència de criteris socials als pro-
veïdors en els seus plecs de contractació i també de sen-
sibilitzar-los sobre el respecte dels drets socials (laborals, 
principalment) en la seva cadena de producció.

10.2.3 Impuls de l’Ambientalització 
de la contractació pública 

Impuls dels contractes ambientalitzats. El 100% dels 
contractes municipals incorporen criteris ambientals de 
caràcter obligatori, com ara l’obligació del contractista 
d’assegurar la correcta gestió ambiental del servei o la 
inclusió dels riscos sobre el medi ambient com a faltes 
greus. El 37% inclou com a mínim un criteri ambiental 
opcional, per exemple la possibilitat de demanar sol-
vència tècnica en el camp ambiental o de donar punts 
per les millores ambientals. L’any 2010 els contractes 
ambientalitzats van representar un volum econòmic de 
43 milions d’euros, equivalent al 96% de la despesa mu-
nicipal i al 71% dels plecs d’aquests grups de productes.

10.2.4 L’Ajuntament consumeix 
productes i serveis ambientalment 
amigables  

Foment de la compra pública verda. D’acord amb els 
productes i els serveis identificats per la Comissió Euro-
pea com a prioritaris per implementar la compra pública 
verda (COM/2008/400), actualment els principals con-
tractes de paper, serveis de neteja, equips informàtics, 
transport, mobiliari, electricitat, alimentació, tèxtils i jar-
dineria inclouen clàusules ambientals. 

Des de fa anys l’Ajuntament prioritza l’adquisició de pro-
ductes i serveis ambientalment respectuosos.

 Fusta. Durant el període 2004-2012, dels 8.437,73 m³ 
de fusta adquirits, i dels quals es disposa d’informació, 
el 78% presenta algun tipus de certificació de gestió 
sostenible o de documents que acrediten que es tro-
ba en procés de certificació i una cinquena part de la 
fusta presenta certificat d’origen.

 Productes de neteja i recollida de residus. El con-
tracte de neteja dels edificis municipals inclou l’ús de 
productes menys tòxics, la recollida selectiva i la re-
ducció dels residus generats. 

 Aliments. El servei d’alimentació de les escoles bres-
sol municipals incorpora aliments que provenen de 
l’agricultura ecològica.

EPSA és un premi obert a tots els nivells de 
l’administració pública d’Europa que té l’objectiu de 
donar a conèixer experiències, fer-les transparents, 
accessibles i utilitzables.
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El consum de paper reciclat representa més 
del 75% del consum total de paper.

Organisme Àmbits d’actuació amb certificació ISO 14001

Hàbitat Urbà Gestió i manteniment de les zones verdes públiques i arbrat viari de la ciutat de Barcelona, neteja urbana, manteniment del paviment i de les 
estructures vials, mobiliari i senyalització, manteniment de l’enllumenat públic, control de la ventilació en els túnels, manteniment d’escales 
mecàniques i ascensors, manteniment i control del sistema de sanejament urbà, neteja de les aigües de bany del litoral, manteniment de fonts 
públiques, artístiques i lluminoses, aprofitament d’aigües freàtiques, activitat de control del soroll, activitats de promoció ambiental, activitats 
administratives pròpies de l’àrea, manteniment de l’edifici de la seva seu.

Transports Metropolitans de 
Barcelona  (TMB)

Gestió d’autobusos a la via pública. 

Clavegueram de Barcelona 
(CLABSA) 

Gestió del clavegueram mitjançant un sistema integrat de qualitat ambiental. 

Barcelona de Serveis Municipals 
(BSM) 

Divisions de l’Anella Olímpica (Palau Sant Jordi i Estadi Olímpic) i Montjuïc-Fòrum (activitats de gestió del Parc de Montjuïc i Parc del Fòrum).
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 Paper. Es treballa en dues direccions: minimitzar el 
consum total de paper (s’ha reduït un 35% respecte 
l’any 2009)  i que aquest sigui reciclat. 

 Equips electrònics. Els equips adquirits pel consis-
tori compleixen criteris d’eficiència energètica i dispo-
sen de la certificació Energy Star i/o TCO, entre altres 
criteris ambientals.

 Tèxtil. La inclusió de criteris ambientals i socials en 
els plecs de compra de vestuari són un referent. El 
vestuari de treball del personal de Parcs i Jardins i de 
BSM incorpora criteris ambientals per als teixits, mini-
mitzant l’ús de substàncies tòxiques durant la fabrica-
ció del teixit i fomentant l’ús de fibres procedents de 
l’agricultura ecològica.

En l’àmbit de la sostenibilitat a la via pública, destaca 
l’adquisició de contenidors adaptats a les persones amb 
discapacitat i l’ambientalització de la flota amb la in-
corporació de vehicles híbrids i elèctrics. I pel que fa a 
l’ambientalització de les obres, s’han aconseguit reduir el 
soroll i les emissions contaminants, entre altres aspectes.

Implantació de sistemes de gestió ambiental. Actual-
ment, quatre organitzacions municipals amb més de 
12.000 treballadors implicats estan certificades d’acord 
amb el sistema de gestió ambiental ISO 14001.

El 2013 la despesa de l’Ajuntament de Barcelona en 
manteniment urbà i medi ambient va ser de 445,2 M€, 
la qual cosa representa un 24,21% respecte del pressu-
post de l’any (despeses corrents). 
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La creació de llocs de treball d’alt valor afegit s’ha 
mantingut relativament estable tot i l’impacte de 
la crisi econòmica en l’ocupació.

Sectors creatius, inclou les següents activitats: confecció de peces de vestir, indústria del cuir i del calçat; 
arts gràfiques i impressió; edició; cinema, vídeo i música; ràdio i televisió; software, videojocs i edició elec-
trònica, arquitectura i enginyeria; recerca i desenvolupament; publicitat; disseny i fotografia, escriptors, 
arts escèniques, arts visuals i artesans; i activitats relacionades amb el patrimoni.

Sectors  de tecnologia punta, inclou les següents activitats: cinema, vídeo i música; ràdio i televisió; tele-
comunicacions, serveis de tecnologies de la informació; serveis d’informació; i recerca i desenvolupament.
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10.2.5 Creació de llocs de treball 
d’alt valor afegit

Barcelona acull sectors d’activitat d’alt coneixement. Els 
sectors empresarials relacionats amb les noves tecnolo-
gies de la informació i el coneixement, l’economia verda, 
l’economia social, la biotecnologia o la sostenibilitat, en-
tre d’altres, són nínxols de creació d’ocupació que per-
meten valorar el grau de desenvolupament i d’innovació 
de la ciutat. El 22@Barcelona acull part d’aquests perfils 
professionals. 

La creació de llocs de treball és una de les principals 
prioritats de l’Ajuntament de Barcelona, qui aposta per 
l’economia social i la tecnologia com a generadores de 
benestar per aconseguir-ho. 
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El compromís de l’Ajuntament amb l’ambientalització s’ha 
anat consolidant en els darrers anys amb successives 
normatives internes que promouen la contractació res-
ponsable, així com també amb accions de millora impul-
sades en el marc del programa Ajuntament + Sostenible.

10.3.1 Criteris ambientals en 
la contractació i adquisició de 
productes i serveis  

 Nova Mesura de govern i nou Decret d’Alcaldia

L’any 2013 s’aprova una nova Mesura de govern sobre 
contractació responsable així com el Decret d’Alcaldia 
sobre contractació pública responsable amb criteris so-
cials i ambientals. El decret és d’aplicació als contractes 
del sector públic que subscriguin l’Ajuntament de Bar-
celona i les entitats dependents que tenen condició de 
poder adjudicador.

 Ambientalització de les oficines

D’acord amb la Instrucció als serveis per a l’ús de paper 
reciclat (2002) i amb el Decret d’Alcaldia sobre política 
responsable de compra de fusta (2004), des del Progra-
ma A+S es treballa per utilitzar paper reciclat i minimit-
zar el consum total de paper, mitjançant mesures com 
la distribució de safates per a la reutilització de paper, 
l’establiment per defecte de la impressió a doble cara, 
l’ús de les noves tecnologies o la minimització del con-
sum de paper en la difusió d’informació. Pel que fa al ma-
terial d’oficina, l’homologació per part de l’Ajuntament 
inclou alguns articles amb característiques ambientals 
positives. Per últim, el consistori impulsa la campanya 
de sensibilització “A l’Ajuntament com a casa”, centrada 
en la participació activa dels treballadors/es en la reco-
llida selectiva i l’estalvi d’aigua, energia i altres recursos.

 Millora ambiental del plec de contractació 
de neteja i recollida de residus de les 
dependències municipals

El nou contracte inclou l’ús de productes menys tòxics 
i el foment de l’ús de productes de neteja amb ecoeti-
quetes, la millora de la recollida selectiva interna (frac-
cions de paper/cartró, vidre, envasos lleugers i matèria 

10.3 Mesures realitzades per ambientalitzar l’ajuntament

L’impuls a la contractació responsable a gran escala 
dóna coherència entre la política social i ambiental del 
govern i la contractació i compra de serveis i productes.

En les oficines de l’Ajuntament de Barcelona es 
fomenta la recollida selectiva amb la instal·lació 
de contenidors de separació de residus per a les 
diferents fraccions.
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orgànica, a més dels tòners i cartutxos de tinta), l’ús de 
llapis de memòria, l’ús de gots i tasses propis o la tria de 
productes amb el mínim d’embalatge.

 Introducció d’aliments més sostenibles, 
solidaris i saludables a les dependències i 
serveis municipals

Des de 2008, el servei de menjador de les escoles bres-
sol municipals fomenta la incorporació d’aliments pro-
cedents de l’agricultura ecològica (verdures i fruites de 
temporada, cereals, làctics i sucs). Alguns contractes 
de càtering s’adjudiquen a empreses d’inserció social 
amb un triple valor afegit: ambiental, social i ètic. També 
s’està treballant per tal que les màquines de beguda i 
menjar automàtiques de l’Ajuntament contemplin crite-
ris ambientals (com l’agricultura ecològica o l’eficiència 
energètica de les màquines), socials (productes de co-
merç just o provinents d’empreses d’inserció) i de salut 
(begudes amb baix contingut de sucres, sucs naturals, 
cereals, galetes integrals, fruita fresca o fruits secs). 
També s’introdueixen els aliments d’agricultura ecològi-
ca i de comerç just en els contractes de cessió d’ús de 
diferents equipaments públics amb servei de bar com 
els centres cívics o les guinguetes de la platja. 

 Compra responsable de roba

S’inclouen criteris ambientals i ètics en els concursos 
per al subministrament de roba de treball. El vestuari 
utilitzat minimitza l’ús de substàncies tòxiques durant la 

fabricació del teixit i fomenta l’ús de fibres procedents 
de l’agricultura ecològica. L’Ajuntament també participa 
en algunes de les iniciatives nacionals i internacionals 
com el Projecte Landmark, la Campanya Roba Neta i la 
Xarxa Catalana per a la Compra Pública Ètica.

 Compra responsable de fusta

Es promou la incorporació de criteris de sostenibilitat en 
la compra dels productes de fusta –per a l’espai públic, 
obres, mobiliari, etc.-  que garanteix l’exclusió de la fusta 
procedent de tales il·legals i prioritza els productes acre-
ditats amb les certificacions més exigents.

 Ambientalització de les obres

El Decret per a l’ambientalització de les obres munici-
pals té com a objectiu reduir l’impacte ambiental i social 
de l’obra pública amb un pressupost igual o superior 
als 450.000 euros. A més, juntament amb els projectes 
d’obres es requereix presentar obligatòriament una me-
mòria ambiental on es concreten les mesures encamina-
des a reduir l’impacte ambiental que l’obra pugui causar.

10.3.2 Gestió eficient de l’aigua i 
l’energia per a usos municipals

  
Mesures per a l’estalvi i l’eficiència energètica

D’acord amb els objectius definits en el Pla 
d’Autosuficiència Energètica de Barcelona, es treballa 
per racionalitzar l’ús de l’energia en equipaments nous 
i existents. Altres objectius són reduir l’impacte de la 
mobilitat municipal i rebaixar la proporció d’energia 
primària d’origen fòssil amb ampliació de la xarxa ac-
tual de centrals fotovoltaiques i solars tèrmiques mu-
nicipals, la xarxa de calor i fred o l’increment de la con-
tractació del subministrament d’energia produïda per 
fonts renovables.

El mapa de generació de Barcelona disposa actualment 
de 44 instal·lacions fotovoltaiques, 167 instal·lacions so-
lars tèrmiques, 1 instal·lació de biomassa, 1 instal·lació ́ 
híbrida de fotovoltaica i minieòlica, 2 instal·lacions de 
fred solar i diverses instal·lacions amb una bomba de 
calor geotèrmica. La producció d’energia fotovoltaica del 
conjunt d’equipaments municipals és de 2.203.978 kWh/
any i la de solar tèrmica de 9.573.560 kWh/any.

El consum dels edificis i equipaments propis de 
l’Ajuntament de Barcelona representa prop del 52% del 
consum energètic total associat als serveis municipals. 
El Pla d’Autosuficiència Energètica dels Edificis Munici-
pals (PAEEM) inclou mesures de millora de l’eficiència 

La Xarxa Catalana per a la Compra Pública Ètica està 
formada per administracions que volen lluitar contra 
l’explotació laboral dels països empobrits a través del 
seu consum i les seves compres. 
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i l’estalvi energètic i la realització d’obres de millora 
energètica i d’instal·lacions d’energies renovables, amb 
l’objectiu de millorar la seva autosuficiència energèti-
ca. En aquest sentit, l’Agència d’Energia de Barcelona 
està portant a terme un projecte de monitoratge del 
consum energètic de 37 edificis municipals, que corres-
ponen a 46 serveis. Amb aquesta mesura i amb la infor-
mació de producció de les instal·lacions fotovoltaiques 
ubicades en edificis municipals també monitorada es 
pot avaluar, en continu, el nivell d’autosuficiència ener-
gètica dels equipaments.

 Mesures per a l’estalvi i la reutilització  
de l’aigua

D’acord amb la Mesura de govern per impulsar l’ús ra-
cional i l’estalvi de l’aigua (2007) s’impulsen mesures 
per augmentar el reaprofitament de l’aigua freàtica i les 
aigües residuals tractades per al reg de parcs i jardins, 

 Ambientalitzar la flota de vehicles pròpia i de les 
contractes de serveis. La introducció de criteris am-
bientals en la contracta de neteja i recollida de residus 
de la ciutat ha permès reduir l’impacte ambiental dels 
vehicles, ja que un 35% dels vehicles funcionen amb bio-
dièsel, un 35% amb gas natural i un 30% són elèctrics o 
híbrids. D’altra banda, destaca l’aposta de TMB pels au-
tobusos de gas natural i els híbrids o de BSM per la mo-
bilitat elèctrica. TMB ha incorporat un autobús elèctric 
100% de la marca xinesa BYD i dues unitats del model 
i2e d’Irizar. Es preveu l’arribada de dues unitats de la 
marca Solaris Urbino 18e articulats el 2015. Per últim, 
el 2012 es va crear a Barcelona la plataforma Live  per 
impulsar el vehicle elèctric i situar la ciutat com a pol 
d’innovació en mobilitat elèctrica a escala mundial.

 Fomentar la mobilitat interna sostenible. A tra-
vés del projecte «BICIA’t» es promociona l’ús de la bici-
cleta entre el personal municipal.

El 52% de l’energia municipal és consumida 
pels edificis.

Enllumenat 20,1%

Flota  residus 15,8%

Serveis 8,8%

Flotes altres 3,4%

la neteja de carrers i del clavegueram o les fonts orna-
mentals, millorar l’eficiència de la xarxa de reg als parcs 
i jardins i fomentar l’estalvi d’aigua a les dependències i 
els serveis municipals. 

El consum d’aigua de xarxa dels serveis municipals ha 
disminuït passant de 8.158.331 m3 el 2001 a 5.067.482 
m3 el 2013, atès l’augment de l’ús d’aigua freàtica i les 
millores en la gestió (instal·lació de mecanismes d’estalvi 
en lavabos i aixetes, ús d’urinaris secs, campanyes de 
divulgació de consells, etc.).

 Mesures per ambientalitzar la mobilitat 
generada

D’acord amb el Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018, la 
millora ambiental de la mobilitat generada per l’activitat 
municipal avança en dues línies d’actuació: 
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10.3.4 L’Ajuntament vol esdevenir 
smart

  
Innovació i smartoffice

L’objectiu és fer l’Ajuntament més eficient i productiu a 
través de la innovació, la creativitat i el talent. L’Ajuntament 
és pioner en desenvolupar la innovació al servei de la tec-
nologia i en construir una ciutat de les persones i per a 
les persones, l’anomenada smart city (Vegeu apartat 12.3.2 
L’aposta per un nou model de governança  ). La introducció 
de solucions innovadores en la contractació s’ha realitzat 
a través de les següents iniciatives:

 Activitats de contacte previ amb el mercat per fomentar 
la introducció de tecnologies innovadores i energètica-
ment eficients en els serveis municipals, per exemple la 
participació en el projecte internacional SMART-SPP    .

 Introducció de noves eines per gestionar de manera 
intel·ligent els recursos de la ciutat, com ara el sistema 
de reg intel·ligent o el nou Pla Director d’Il·luminació 
per il·luminar de manera més eficient.

 Potenciar la utilització de la ciutat com a laboratori 
urbà al 22@.

 Introducció de nous projectes com l’OpenData  o 
l’eContracte   per facilitar la consulta i utilització de les 
dades públiques i fer més eficients els procediments.

10.3.3 Integració de la sostenibilitat 
als esdeveniments i als parcs i 
jardins de la ciutat

  
Actes i esdeveniments més sostenibles

Anualment se celebren una gran quantitat d’actes i 
esdeveniments públics, com les festes de barri. La in-
corporació de criteris ambientals permet fomentar uns 
hàbits més sostenibles. Algunes de les accions que es 
porten a terme són: la prevenció i recollida selectiva de 
residus, l’ús de productes ecològics i de comerç just o el 
foment de la mobilitat sostenible.

 Gestió i manteniment sostenible de parcs  
i jardins

Les millores en la gestió i el manteniment dels parcs i 
jardins de la ciutat inclouen: aplicació de bones pràcti-
ques de jardineria sostenible (selecció d’espècies o ús 
de productes de procedència ecològica); augment de 
l’eficiència i l’estalvi d’aigua en el reg, compostatge, etc.; 
introducció de criteris en la compra de vestuari, mobi-
liari urbà i vehicles; contractació de serveis a empre-
ses de reinserció laboral o centres especials de treball 
i incorporació de requisits ambientals en els permisos 
per a la cessió d’espais per filmacions, festes i altres 
esdeveniments.

Una de les accions que es duen a terme des de l’Ajuntament de Barcelona per a que els esdeveniments que 
organitza siguin més sostenibles és la contractació de càterings sostenibles. 
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10.3.5 Participació, coresponsabilitat 
i formació per a tots els agents

 Comunicació i sensibilització per fomentar 
hàbits i comportaments més sostenibles en el 
dia a dia

La implicació de tots els agents involucrats en l’estratègia 
d’ambientalització, tant interns com externs, és clau per a 
l’èxit del Programa A+S. Els principals canals de comunica-
ció i sensibilització utilitzats són: butlletí electrònic periòdic 
INFO A+S (1.101 subscriptors el 2013), web del Programa 
A+S  , correu de consulta ajuntamentsostenible@bcn.
cat, distribució de recursos materials (ecopapereres, safa-
tes de reutilització del paper, tasses reutilitzables, etc.) i 
difusió de materials de comunicació (pòsters, tríptics, etc.).

 Formació per assolir el canvi cultural cap a la 
sostenibilitat

S’imparteixen sessions de formació, es col·labora en 
l’edició de les guies   d’educació ambiental (Tria sosteni-
ble de fusta en elements urbans  , Guia de l’oficina ver-
da     , Congressos més sostenibles  , Hotels més sosteni-
bles . o Festes més sostenibles  ) i d’altres publicacions 
i materials de sensibilització amb l’objectiu d’estendre els 
exemples d’ambientalització a altres sectors productius. 

10.3.6 Pla Estratègic de Sostenibilitat 
de la Gerència de Prevenció, 
Seguretat i Mobilitat per a la 
transició cap a l’economia verda

  
Pla Estratègic de Sostenibilitat 2013-2022

La Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat (PSM) ha 
elaborat el Pla Estratègic de Sostenibilitat 2013-2022, el 
PES, per tal de tendir a un desenvolupament sostenible 
en les diferents àrees de la seva activitat de forma gra-
dual, transversal i participativa.

La seva finalitat és afavorir la transició envers una eco-
nomia verda i una ciutat intel·ligent, respectuosa amb el 
medi ambient i amb els drets socials. Gran part del seu 
contingut consisteix en aplicar una política de compra 

responsable en tots els nivells de la Gerència.

El seu contingut es desenvolupa en més de 100 actua-
cions agrupades en programes d’actuació i en eixos es-
tratègics (infraestructures, logística, telecomunicacions, 
mobilitat, comunicació i formació).

10.3.7 La certificació Biosphere 
avala Barcelona com a destí turístic 
sostenible

 Certificació “Biosphere World Class 
Destination”   

Barcelona va rebre l’any 2011 aquesta certificació que 
atorga l’Instituto de Turismo Responsable (ITR), entitat as-
sociada a la UNESCO i l’Organització Mundial del Turisme 
(OMT) i membre del Consell Global de Turisme Sostenible 
(GSTC Global Sustainable Tourism Council), patrocinat per 
la Fundació de les Nacions Unides. La capital catalana es 
converteix així en la primera ciutat del món en obtenir la 
certificació Biosphere, sinònim de gestió turística respon-
sable i destinació turística sostenible en termes econòmics, 
socioculturals i ambientals. Amb la certificació, juntament 
amb la implantació del Sistema de Turisme Responsable, 
s’afavoreix a Barcelona la construcció d’un model turístic de 
qualitat que potenciï l’equilibri entre residents i visitants i 
que garanteixi la sostenibilitat i continuïtat de l’èxit en el fu-
tur d’aquest fenomen. La taxa turística per a pernoctacions 
a la ciutat, també s’usarà per resoldre reptes ambientals. 

En el marc de la campanya ‘A l’Ajuntament com a 
casa’, es pretén sensibilitzar al personal per tal que 
s’utilitzin només els materials que siguin necessaris 
i reduir-ne així el volum.
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L’ambientalització de l’Ajuntament és una fita a mig i 
llarg termini (2020), per això en els propers anys es con-
tinuarà treballant en diferents àmbits d’actuació per 
aconseguir-ho. 

10.4.1 Barcelona continuarà 
avançant en l’ambientalització de la 
seva activitat

 Revisió dels objectius estratègics del 
Programa A+S per alinear-lo amb el nou 
Compromís

En el nou marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibi-
litat 2012-2022 s’està revisant el Pla Estratègic del Pro-
grama A+S amb la definició de nous objectius:

 Ampliar i potenciar el verd i la biodiversitat en els es-
pais i edificis municipals.

 Promoure una mobilitat interna sostenible.

 Millorar la qualitat ambiental i la salut dels treballa-
dors municipals.

 Impulsar una organització intel·ligent, eficient i 
d’emissions zero.

 Fer un ús racional dels recursos i promoure una com-
pra i contractació responsable.

 Exercir el bon govern i la responsabilitat social.

 Garantir el benestar dels treballadors i la cohesió social.

 Fomentar l’economia verda.

 Estendre una nova cultura organitzativa interna de la 
sostenibilitat.

 Augmentar la resiliència de l’organització i minimitzar 
la seva petjada ecològica sobre el planeta.

Aquests objectius es concretaran en accions dins les 
següents línies estratègiques: comunicació, formació i 
sensibilització, eines de suport, observatori, treball en 
xarxa, millora continua i assessorament, diferenciació 
de tres nivells segons el grau d’implicació (lideratge, 
col·laboració i influència). Els principals eixos estratègics 
són la contractació responsable (2014-2018) i els plans 
estratègics sectorials (2015-2022). 

10.4 Objectius i mesures de futur

 Decret de Contractació Responsable

En relació a aquesta nova normativa, que va entrar en 
vigor el 15 de desembre de 2013, l’Ajuntament de Bar-
celona definirà, de forma coordinada amb les diferents 
àrees encarregades, criteris específics per a diversos 
grups de productes i serveis prioritaris com alimenta-
ció, electricitat, vehicles, fusta, roba, etc. Aquests cri-
teris es formalitzaran mitjançant circulars, guies o ins-
truccions que seran d’obligat compliment per a tots els 
òrgans de contractació.

 Definició d’un Pla d’actuació per millorar 
la sostenibilitat en el funcionament de la 
Gerència d’Hàbitat Urbà

El Pla Estratègic Hàbitat Urbà més Sostenible 2014-2022, 
inclourà actuacions per garantir la sostenibilitat en la 
gestió interna de la gerència de l’organització per tal de 
tendir a un desenvolupament sostenible en les diferents 
àrees de la seva activitat de forma gradual, transversal i 
participativa. Els seus objectius són: 

 Ser un bon model en la gestió de l’organització interna, 
establir processos exemplars i aconseguir que la quali-
tat ambiental sigui un element de gestió del canvi.
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El Centre de Disseny HUB es troba en procés d’obtenció del Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a la categoria d’equipaments culturals. Alguns dels criteris 
ambientals aplicats són: sanejament (xarxa separativa per reutilitzar l’aigua pluvial), climatització (recuperació de calor en les plantes refrigeradores, calderes de gas 
natural...), gestió centralitzada de les instal·lacions, etc. 

 Dur a terme actuacions a nivell intern per assolir els 
objectius estratègics de ciutat i afavorir una economia 
basada en la innovació, en energies netes i en l’ús efi-
cient dels recursos naturals.

 Recollir bones pràctiques existents, consolidar proces-
sos de millora contínua i generar un marc adequat per 
a la millora del medi ambient i benestar del personal.

D’entre les possibles actuacions, destaquen: ecoaudi-
tories en edificis, gestió de la demanda, monitoratge, 

ambientalització de contractes -Smart Tendering-, pre-
venció de residus en oficines -Circular Procurement-, i 
mobilitat interna, teleconferències i teletreball.

 Implantació del Distintiu de Garantia de 
Qualitat Ambiental a equipaments culturals

Cinc equipaments culturals -l’Arxiu Històric de la Ciutat, el 
Museu Frederic Marès, la Biblioteca Pública Arús, el Born 
Centre Cultural i el Centre de Disseny HUB-, es troben 
en procés d’obtenció del Distintiu de garantia de qualitat 

ambiental per a la categoria d’equipaments culturals. Els 
objectius d’aquest procés són promoure l’ecoeficiència 
i la sostenibilitat ambiental en la planificació, projecció i 
gestió d’aquests serveis, minimitzar els impactes ambien-
tals i promoure el desenvolupament sostenible, més enllà 
dels requisits derivats del compliment de les normatives 
vigents. Els criteris ambientals per a l’atorgament del 
distintiu fan referència a l’estalvi i eficiència energètica, 
a l’estalvi d’aigua, a la gestió de residus, a les compres, 
a la mobilitat, a l’ús eficient d’espais, a les qualificacions 
ambientals, al soroll i vibracions i a la formació ambiental. 
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Compromís Ciutadà 
per la Sostenibilitat 
2012-2022

Situació 
actual

Actors

Marc de 
referència

Nova eina

Iniciatives 
compartides i treball 
en xarxa ‘Fem 
Xarxing!’ ‘Networking 
sectorial’

Educació i acció 
ciutadana ‘La Fàbrica 
del Sol’ ‘Com funciona 
Barcelona?’

Foment de la 
participació 
‘Convencions de 
signants del 
Compromís’ ‘Nou 
Consell Ciutadà per la 
Sostenibilitat’

Línies 
de 
treball

Corespon-
sabilitat

Visió de futur

Esdevenir 
una ciutat 

més sosteni-
ble, equitati-
va, pròspera 

i autosufi-
cient a 

través d’un 
projecte 

compartit

298 entitats, empreses 
i institucions

332 centres educatius del 
programa Escoles + 
Sostenibles

Implicació de les 
escoles ‘Compostem i 
aprenem’ ‘Apropa't als 
parcs’ 

Seguiment i 
avaluació ‘Definició de 
nous indicadors del 
desenvolupament 
sostenible de la ciutat’

Escoles 
Premi 
Internacional 
de Dubai 
patrocinat per 
les Nacions 
Unides (2010) 

Ajuntament 
30 línies 
d’actuació per a 
l’ambientalització 
interna (2020) 

Ciutadania 
Serveis i 
recursos des de 

6 equipaments

Entitats i 
empreses
160 entitats i 
empreses  han 
fet públiques les 
seves accions per 
la sostenibilitat

Mapa Barcelona + Sostenible Eina col·laborativa amb recursos, 
experiències i informacions de sostenibilitat d’interès ciutadà
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11.1 Visió, reptes i oportunitats

Visió de futur

Barcelona vol esdevenir una 
ciutat més sostenible, equi-
tativa, pròspera i autosufi-
cient a través d’un projecte 
compartit per les organitza-
cions (entitats, empreses, 
centres educatius i institu-
cions) i ciutadans que vul-
guin contribuir a la millora 
de la ciutat. 

El Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat 2012-2022 és un 
marc de referència amb valor 
estratègic i voluntat inspiradora 
que enforteix la coresponsabili-
tat de totes les parts implicades, 
fent evolucionar conjuntament 
les idees per treballar per a una 
ciutat millor.

El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 (nascut del moviment global Agenda 21) posa de manifest el ferm interès de les 
organitzacions ciutadanes de Barcelona per assumir responsabilitats i, a través de la participació, aportar el seu criteri, la seva creati-
vitat i la seva força per avançar conjuntament cap a una visió compartida amb horitzó 2022. Tot i l’avenç fet fins al moment, amb la crisi 
global i la crisi econòmica han emergit nous reptes i noves sensibilitats que cal afrontar. Els principals reptes i oportunitats que se’ns 
presenten són:

 El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 no només és un marc de treball per a la ciutat sinó també un àmbit de 
reflexió i debat sobre la ciutat, que enforteix la democràcia i la coresponsabilitat.

 Existeix un compromís continuat de fer treball en xarxa per progressar col·lectivament. Una xarxa amb més de 600 
signants, entre ells l’Ajuntament de Barcelona, té un alt potencial creatiu i la capacitat transformadora per liderar conjuntament la 
construcció del futur de la ciutat.

 Els signants del Compromís no només n’assumeixen els principis i els objectius sinó que es comprometen a emprendre 
accions concretes en els seus camps específics per contribuir a assolir-los.

 L’Ajuntament de Barcelona disposa de canals de comunicació i informació que permeten establir un diàleg permanent 
i participatiu amb els actors implicats. A més de proporcionar informació, aquests canals faciliten l’elaboració col·laborativa, la 
consulta, la deliberació i la participació en la planificació, el seguiment i l’avaluació de les accions impulsades. 

 L’Ajuntament és un membre més de la xarxa, però també actua com a facilitador, a través d’un equip de suport que dinamitza 
l’activitat dels diferents sectors de signats i del conjunt de la xarxa.

 El repte és la implicació i l’apoderament de tota la ciutadania i de les organitzacions perquè es facin realment coresponsa-
bles dels objectius compartits.
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Centres educatius 53% Col·legis, associacions professionals i gremis 3%
Empreses i organitzacions empresarials 18%
Empreses públiques 1%
Institucions i consorcis públics 5%
Organitzacions ambientalistes 5%
Organitzacions polítiques 1%
Sindicats 0%
Universitats i centres de recerca 2%
Altres organitzacions cíviques i ciutadanes 12 %

11.2 Context general i situació actual

Una de les millors manifestacions de la contribució de 
Barcelona a la sostenibilitat és el  Compromís Ciutadà 
per la Sostenibilitat, renovat el 2012. És un compromís 
sorgit d’un ampli procés participatiu, amb caràcter refe-
rencial, inspirador i pedagògic.

11.2.1 De l’Agenda 21 al Compromís 
Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022

El 1995 l’Ajuntament de Barcelona va aprovar l’adhesió 
a la Carta d’Aalborg, la Carta de Ciutats  i Viles Europees 

cap a la Sostenibilitat. Després de quatre anys de treball 
participatiu per diagnosticar, fer propostes i construir 
consens sobre els principals objectius, el 2002 s’aprovà 
el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2002-2012 
- Agenda 21 de Barcelona, per avançar cap a una ciu-
tat més sostenible i es convidà les organitzacions de 
la ciutat a signar el Compromís, ja fossin entitats, em-
preses i institucions o centres educatius. Els signants 
assumien la seva coresponsabilitat en la construcció 
d’una Barcelona més sostenible i es comprometien a 
treballar-hi activament i a fer públiques les accions con-
cretes de la seva contribució. Cada organització signant 
projectava les mesures concretes que duria a terme vo-

luntàriament per contribuir als objectius col·lectius i les 
posava en pràctica. Des del seu naixement, el Compro-
mís ha anat donant els seus fruits a través d’un ventall 
d’actuacions ambientals i socials en àmbits tant diversos 
com l’energètic, l’educatiu, la gestió de l’aigua, el benes-
tar social o la salut pública.

Després de 10 anys de vigència, i amb una xarxa de 800 
signants, durant el 2012 es va portar a terme un pro-
cés participatiu amb les organitzacions integrants de la 
xarxa amb l’objectiu de renovar el Compromís, afrontant 
els temes pendents i fent aflorar els nous reptes de la 
ciutat. A finals de 2012, la xarxa ciutadana i l’Ajuntament 

El 39% de les organitzacions signants són empreses i 
organitzacions empresarials.
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1974  
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Unides pel 
medi ambient

1987 
Concepte 
“Desenvolu-
pament 
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(Informe 
Brundtland)

1992  
Cimera 
de la 
Terra

AGENDA 21
PLANS D’ACCIÓ LOCALS, 
planificació estratègica per al 
desenvolupament sostenible

CARTA AALBORG, 
principis d’actuació

?

6.000 ajuntaments en 113 països tenen A21
10 COMPROMISOS D’AALBORG, 
eina per ajudar a aplicar els principis

Renovar compromís polític
Avaluar progressos (ICLEI)
Nous reptes

1994  
Aalborg 
(Dinamarca)
1ª conferèn-
cia europea 
de ciutats i 
pobles 
sostenibles

1998 - Consell 
municipal de 
medi ambient i 
sostenibilitat

2002  
RÍO + 10

2004  
4ª 
conferèn-
cia xarxa 
ICLEI

2009  
ONU 3 
objectius i 
enfocaments

2010 - segona 
convenció

2012 - 
signatura 
nou CCS 
2012 - 2020

2012  
RÍO + 20

2002 - 
signatura 
del CCS 
2002 - 2012

1995 - 
Adhesió 
Carta 
Aalborg

1980 1990 2000 2010

El nou Compromís incorpora noves 
sensibilitats i actualitza els continguts d’acord 
amb l’esperit de Rio + 20.

van signar el nou Compromís Ciutadà per la Sostenibi-
litat 2012-2022    per una Barcelona més equitativa, 
pròspera i autosuficient. 

A data de 31 de desembre de 2013, el Compromís Ciu-
tadà per la Sostenibilitat 2012-2022 va ser renovat per 

298 entitats, empreses i institucions, que juntament 
amb els 332 centres educatius del programa Escoles + 
Sostenibles, fan un total de 619 membres de la xarxa.

El 1998 es va crear el Consell Municipal de Medi Ambient 
i Sostenibilitat per impulsar l’Agenda 21 de Barcelona. Es 

tracta d’un consell de caràcter consultiu format per 101 
membres, tots ells integrants d’organitzacions signants 
del Compromís, i 13 persones com a experts en diferents 
àmbits. Des de la Secretaria Barcelona + Sostenible es re-
alitzen tasques de suport al Secretari del Consell. Durant 
el 2013 s’han portat a terme diferents activitats especial-
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 Entitats i Empreses + Sostenibles    (fins ara cone-
gut com Acció 21): programa dirigit a entitats i empre-
ses que, amb la signatura del Compromís, assumeixen 
la seva coresponsabilitat en la construcció d’una Barce-
lona més sostenible i es comprometen a contribuir-hi, 
cadascuna des del seu àmbit.

 Ajuntament + Sostenible  : programa d’acció in-
terna municipal (Vegeu capítol 10. Ambientalització muni-
cipal i economia verda  )

 Ciutadania + Sostenible: s’ofereixen serveis i recur-
sos i s’impulsen activitats adreçades al públic indivi-
dual i als grups per fer arribar el Compromís a la ciuta-
dania no organitzada. Barcelona disposa de diferents  
equipaments:  

ment adreçades a tractar la reforma de l’actual Consell 
per adaptar-lo als reptes del nou Compromís. Entre les 
activitats destaquen les entrevistes a una mostra signifi-
cativa d’organitzacions dels diferents sectors del Consell 
o la creació de grups de treball específics. 

11.2.2 Barcelona + Sostenible, el pla 
d’acció de la ciutat

 L’Agenda 21 Local a Barcelona es concreta en 
el programa Barcelona + Sostenible

Per caminar cap als objectius del Compromís, la xarxa 
s’organitza en diversos programes:

El 2012 el 
Compromís 2002-
2012 tenia un total 
de 826 signants.

La participació al programa Escoles + 
Sostenibles ha anat incrementant any rere any.

Al 2013, els signants 
del nou compromís 
sumaven un total 
de 712.

 Escoles + Sostenibles   (fins ara conegut com Agen-
da 21 Escolar): programa creat per facilitar la implicació 
dels centres educatius en el projecte d’imaginar i cons-
truir una ciutat millor i més sostenible, començant per 
la intervenció en l’entorn més immediat. En els darrers 
anys el programa ha crescut de manera continuada i 
actualment compta amb la participació de 332 centres.

 El 2010 el Programa Agenda 21 Escolar de Barcelona 
va ser guardonat amb el Premi Internacional de Dubai 
auspiciat pel Programa HABITAT de les Nacions Unides 
que reconeix bones pràctiques per millorar les condi-
cions de vida. El premi té com a objectiu promoure 
l’avanç cap al desenvolupament sostenible dels as-
sentaments humans sobre la base de la cooperació 
internacional mútua.
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• La Fàbrica del Sol  . Equipament d’educació i ac-
ció per a la sostenibilitat, adreçat a la ciutadania. 
Forma part dels edificis referents en rehabilitació i 
gestió sostenible amb la integració de mesures i so-
lucions ambientals. 

• El Centre de la Platja  . Equipament de referèn-
cia en informació i educació ambiental de les plat-
ges de la ciutat de Barcelona. 

• Espai de Mar  . Equipament adreçat a tothom, que 
afavoreix el coneixement i gaudi del litoral barceloní i 
promou la millora de la salut de les persones a través 
de la pràctica de l’esport i l’activitat física. El segon se-

mestre de 2013 l’equipament va passar a ser gestio-
nat per l’Institut Barcelona Esports. 

• Espai lúdic ambiental del Parc de la Ciutade-
lla  . Les famílies amb infants de 0-3 anys poden 
gaudir d’un espai a l’aire lliure on la proposta d’un 
equip educatiu permet desenvolupar relacions so-
cials i activitats ambientals a través del joc integrat a 
la natura.

• Centre de Formació del Laberint  . Equipament 
municipal especialitzat en formació i divulgació de 
jardineria i paisatgisme, que ofereix formació a aficio-
nats en jardineria, professionals i tècnics, i al públic 

familiar. La Biblioteca del Centre del Laberint té un 
ric fons documental de jardineria, horticultura, pai-
satgisme i altres temes relacionats.

• Servei de Documentació d’Educació Ambien-
tal  . Servei de documentació i recursos obert a 
tota la ciutadania i especialitzat en temes d’educació 
ambiental. L’equipament està adscrit a la Secretaria 
Tècnica Barcelona + Sostenible.

• Programa Renova. És una iniciativa per fomentar el 
consum conscient i la prevenció de residus, de forma 
col·laborativa, entre entitats, associacions i equipa-
ments de la ciutat, amb el suport de l’Ajuntament.

La Fàbrica del Sol és un espai obert a tothom - entitats, estudiants, empreses, etc. - que vulgui conèixer recursos i bones pràctiques a aplicar davant els reptes de la sostenibilitat.
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11.3 Mesures realitzades per millorar l’acció ciutadana

La coresponsabilitat ciutadana ha estat i és un dels con-
ceptes clau en el procés d’elaboració, consens i desple-
gament del programa Barcelona + Sostenible. L’any 2002, 
quan es va aprovar el Compromís Ciutadà per la Sosteni-
bilitat es va proclamar que “sostenible vol dir coresponsa-
ble”. Això implica participació i coresponsabilitat de tota 
la ciutadania, a més d’exigència envers els poders públics. 

11.3.1 Compromís i treball per a la 
coresponsabilització de la ciutadania   

 Renovació del Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat 2012-2022

Amb l’objectiu d’incorporar noves sensibilitats i actua-
litzar els continguts amb els reptes pendents i aquells 
emergents d’acord amb l’esperit de Rio + 20, el 2012 es 
va actualitzar el Compromís.

Les 800 entitats, collegis professionals, gremis, sindi-
cats, universitats, centres educatius i empreses signants 
van ser convidades a participar en la seva renovació.

Amb 100 línies d’actuació, el nou Compromís persegueix 
els següents 10 objectius:

 Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la 
ciutat.

 Espai públic i mobilitat: del carrer per circular al carrer 
per viure-hi.

 Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a 
l’excel·lència.

 Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero: de la Bar-
celona tecnològica a la Barcelona intel·ligent.

 Ús racional dels recursos: de la societat del consum al 
consum responsable.

 Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció 
sectorial a la coordinació efectiva.

 Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la 
societat cohesionada.

 Progrés i desenvolupament: de la preocupació per la 
sostenibilitat a una economia que s’hi fonamenti.

 Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la 
coresponsabilització amb coneixement de causa.

 Resiliència i responsabilitat planetària: de la resposta 
puntual a l’acció global.

  
Nova imatge i relat

S’ha actualitzat la marca Agenda 21, ara Barcelona + 
Sostenible. El nou segell, de propietat col·lectiva i identi-
ficatiu de “Barcelona + Sostenible” es pot adaptar a títol 
personal, d’una banda als diferents col·lectius (escoles, 
entitats, ajuntament, mapa), i de l’altra als diferents àm-
bits de signants (membre o impulsor).

L’Agenda 21 reconvertida ara en Barcelona + 
Sostenible va estrenar una nova imatge més 
atractiva.
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Impuls de la xarxa de signants

La Secretaria Tècnica Barcelona + Sostenible, l’òrgan 
al servei de la xarxa de signants promogut per 
l’Ajuntament de Barcelona, treballa per oferir assesso-
rament i recursos a totes les organitzacions signants i 
a aquelles que s’hi volen adherir. La Secretaria impul-
sa diferents tipus d’activitats formatives, informatives i 
d’intercanvi d’experiències adreçades als signants i en 
gestiona l’oferta de recursos. Entre les activitats   tra-
dicionalment portades a terme destinades a empreses i 
entitats, destaquen les jornades formatives adaptades a 
les necessitats dels signants, les sessions de treball per 
presentar accions innovadores de les organitzacions 
signants, les visites per conèixer les actuacions i equipa-
ments dels signants, les conferències sobre estratègies 
internacionals per a un món sostenible, els tallers de 
suport a l‘elaboració del pla d’acció i altres activitats en 
diferents formats per presentar eines i recursos.

 Impuls d’iniciatives compartides i de treball en 
xarxa

El programa Barcelona + Sostenible facilita les iniciatives 
col·laboratives entre signants del Compromís. Alguns 
exemples són la Plataforma Aprofitem els Aliments   .
formada per persones i entitats lligades a la prevenció 
del malbaratament alimentari, el programa Renova, el 
Pla d´Energia Participatiu (PEP)   sorgit de la segona 
convenció de signants del Compromís o el grup mo-
tor del Mapa Barcelona + Sostenible. Les propostes 

resultants d’aquests processos participatius són tant 
d’actuacions a emprendre per part de l’Ajuntament, com 
a través del treball en xarxa i la col·laboració d’entitats i 
de totes les persones interessades.

11.3.2 Les escoles, agents de 
transformació de la ciutat

 La meitat dels signants són centres educatius 
(educació infantil, primària, secundària, 
d’adults i especial)

Compten amb un programa específic i un equip de su-
port especialitzat, orientat a fer realitat el compromís 
en les comunitats escolars i promoure l’educació per  
la sostenibilitat. 

Les escoles i els instituts són de summa importància 
per a la vida ciutadana, no només en raó de la seva fun-
ció en l’educació de l’alumnat, sinó també per l’efecte 
exemplar, multiplicador que tenen en altres grups de 
la comunitat, com les famílies, el personal no docent i 
els veïns. A través del programa Escoles + Sostenibles, 
estudiants i professorat poden analitzar els conflictes 
del seu entorn més proper, considerar perspectives al-
ternatives, contribuir a la solució dels problemes iden-
tificats i transformar aquest procés d’anàlisi i acció en 
un recurs educatiu. La clau és involucrar la comunitat 
escolar en projectes reals de transformació de l’entorn, 
que són una oportunitat per a la formació de criteris 

d’actuació i constitueixen una experiència d’èxit; el pro-
cés és la principal lliçó.

L’activitat dels centres educatius com a agents de la sos-
tenibilitat forma part del moviment ciutadà, no és inde-
pendent. Cada centre fa la seva acció, que és una part 
del moviment Escoles + Sostenibles, el qual forma part 
de la xarxa ciutadana Barcelona + Sostenible. Tothom 
comparteix objectius i realitzacions.

Els centres educatius desenvolupen projectes per millo-
rar l’educació per la sostenibilitat a l’escola i el seu entorn 
i sumen amb altres actors de la ciutat. Hi ha molts exem-
ples de col·laboració i treball en xarxa, alguns dels quals 
constitueixen subprogrames i campanyes concretes:

 Apropa’t als Parcs  . Les escoles estudien i adopten 
un espai verd, partint de la base que per fer un ús 
responsable de l’espai cal entendre’l, viure’l, gaudir-ne 
i, si és possible, fer-hi accions que el millorin. 

 Embolcalls+Sostenibles/Esmorzars+Saludables . 
Acció per a la reducció dels envasos dels esmorzars 
a partir d’un pla de prevenció d’embolcalls als cen-
tres educatius i de l’anàlisi del tipus d’esmorzar per 
avançar en uns hàbits alimentaris més saludables.

 Compostem i aprenem  . En col·laboració amb el 
programa metropolità d’autocompostatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, es posa a la disposició 
dels centres educatius material i serveis per al com-
postatge escolar amb l’objectiu que s’introdueixi el 
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concepte d’autocompostatge a la vida quotidiana de 
les escoles i de les famílies.

 Tinguem cura del planeta  . Projecte internacional 
que convida els joves d’entre 13 i 16 anys a reflexionar 
i actuar per millorar el planeta, buscant el seu com-
promís i responsabilitat en un procés de discussió i 
intercanvi amb joves d’arreu del món.

 Ens ho mengem tot  . Les escoles que hi participen 
dediquen una setmana de cada mes, de gener a maig, 
a analitzar i estudiar el grau de malbaratament d’un 

11.3.3 Promoció de l’acció i educació 
per la sostenibilitat entre la 
ciutadania

  
Activitats i programes d’educació ambiental

L’Ajuntament de Barcelona ofereix diferents activitats i 
programes d’educació ambiental orientats a progressar 
en la cultura de la sostenibilitat i contribuir a l’adquisició 
de nous valors, actituds i comportaments per part de la 
ciutadania, a través de la reflexió i l’acció.

Programes

 Horts Urbans  . Programa destinat a les persones 
més grans de 65 anys de la ciutat, amb l’objectiu 
d’incorporar-los a activitats de millora ambiental a 
través del conreu d’hortalisses seguint els principis de 
l’agricultura biològica (13 horts, 343 parcel·les).

 Bioblitz Barcelona  . Activitat de ciència ciutadana ce-
lebrada a Barcelona des de 2010 a través de jornades 
obertes de recerca científica. Hi participen les escoles, 
nens i adults interessats en la natura, els quals són 
acompanyats per científics experts en l’observació i 
el coneixement de la biodiversitat urbana, impulsant 
el coneixement de la biodiversitat i els seus valors i la 
necessitat de preservar-los.

En el marc del programa ‘Renova la teva roba’  s’organitzen activitats (tallers, xerrades, mostres, espectacles...) 
relacionades amb consum responsable, creativitat i reutilització de roba.

determinat aliment: el pa, el iogurt, la carn, el peix i 
la patata. Els objectius són: prendre consciència del 
malbaratament alimentari als menjadors escolars i 
conèixer la petjada ecològica de determinats aliments 
d’ús quotidià en els àpats escolars. Es treballa en xar-
xa amb les empreses de menjador.

 “Renova la teva roba”   . Iniciativa per fomentar la 
recollida selectiva de roba i calçat i la seva reutilit-
zació promoguda per entitats, associacions i equi-
paments municipals de la ciutat amb el suport de 
l’Ajuntament.
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 Com funciona Barcelona  . Programa educatiu que 
ofereix al món escolar recursos perquè a través del 
coneixement de les instal·lacions de gestió ambiental 
de la ciutat es puguin generar uns hàbits i valors  que 
permetin tenir una Barcelona més sostenible.

 Aula d’ecologia. Impulsat per l’Ajuntament de Barcelo-
na conjuntament amb la UAB i el CREAF, és realitzava 
un Cicle de conferències emmarcat en un espai de re-
flexió i debat per contribuir a la cultura de la soste-
nibilitat i l’autosuficiència energètica a la ciutat. Cada 
conferència era impartida per un professional expert 
en una temàtica i vinculat a pràctiques sostenibles.

Altres activitats 

 Música als parcs  . Programa de concerts estiuencs 
nascut el 1997 que acosta la música de qualitat a tots 
els públics i fomenta la presència dels joves intèrprets, 
alhora que pretén potenciar les possibilitats i beneficis 
dels parcs com a espais verds de convivència i lleure.

 Concurs Internacional de Roses Noves  . Concurs 
d’abast internacional creat el 2001 per impulsar la 
divulgació i projecció del roserar barceloní. Adreçat 
a obtentors i cultivadors de noves espècies de roses, 
inclou activitats adreçades a tots els públics entorn de 
les roses.

 Fes de casa teva un jardí  . Tallers temàtics de tèc-
niques de jardineria bàsica per apropar la jardineria 
domèstica i el coneixement dels parcs a la ciutadania. 

És impulsat per l’Ajuntament en col·laboració amb la 
Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalun-
ya (CHOC). 

 Renova la teva roba  . Iniciativa per fomentar la re-
collida selectiva de roba i calçat i la seva reutilització 
promoguda per entitats, associacions i equipaments 
municipals de la ciutat amb el suport de l’Ajuntament.

11.3.4 Un procés participatiu  
que no s’atura 

 Segona i tercera convencions de signants del 
Compromís

Els objectius de la segona convenció (2010-2011) eren 
avaluar col·lectivament l’Agenda 21, donar visibilitat a la 
feina feta per la xarxa de signants, detectar necessitats 
emergents i noves tendències i planificar el treball dels 
propers anys. Arran de la convenció es van crear grups 
de treball d’àmbits temàtics sobre temes clau priorita-
ris que van ser tractats en sessions de treball i fòrums 
virtuals per elaborar propostes d’acció a desenvolupar 
en els propers dos anys. Alguns exemples de projectes 
resultants són el Pla d’Energia Participatiu de Sant Martí 
de Provençals, La Verneda i La Pau  , el mapa dels horts 
urbans de Barcelona   o el seminari de participació. 

El 18 d’octubre de 2012, més de 200 organitzacions van 
assistir a la tercera convenció de signants per consen-

suar els continguts del nou Compromís. Van ser 14 ses-
sions de treball de debat i consens, intenses i molt pro-
ductives, i dues sessions en què l’alumnat de secundària 
també va fer les seves propostes.

 Networking sectorial per donar respostes 
adaptades

Iniciant el treball sectorial dins la xarxa d’entitats i em-
preses, durant el 2013 es van impartir tres sessions for-
matives i d’intercanvi d’experiències sobre la sostenibi-
litat com a element estratègic, adreçades a empreses, 
associacions i sector turístic.

 Iniciatives de col·laboració de Barcelona 
+ Sostenible amb l’Ajuntament i altres 
organismes

Relacionat amb el treball sectorial de la xarxa, desta-
quen alguns projectes i línies de treball en col·laboració 
amb diferents àrees de l’Ajuntament de Barcelona i al-
tres organismes:

 Projecte de Responsabilitat Social Corporativa 
(RSC) al sector hoteler impulsat per l’Ajuntament en 
col·laboració amb l’Observatori de Turisme Responsa-
ble de TSI-Turisme Sant Ignasi, la Direcció de Turisme i 
Esdeveniments, el Gremi d’Hotels i Barcelona Activa.

 Xarxa d’economia social de Barcelona  per impulsar 
l’emprenedoria social i la innovació social, afavorir la 
inserció sociolaboral de les persones en risc d’exclusió 
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i dels col·lectius més vulnerables i fer visualitzar bo-
nes pràctiques en RSC de les empreses. La xarxa està 
coordinada per Barcelona Activa i també l’impulsen 
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i 
l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.

 Torre Jussana - Centre de Serveis a les Associacions . 
Equipament municipal gestionat conjuntament per 
l’Ajuntament i el Consell d’Associacions de Barcelona 
(CAB). Ofereix serveis i recursos a les associacions de 
la ciutat i treballa per a la promoció, dinamització i 
enfortiment de les mateixes per tal d’ampliar la seva 
incidència entre la ciutadania.  

 Direcció de Comerç i Consum de l’Ajuntament de Bar-
celona . Òrgan per a la promoció  d’un comerç de 
qualitat i sostenible de Barcelona que generi riquesa 
a la ciutat i faciliti la integració social. Entre les inicia-
tives que porta a terme destaca el premi Barcelona, 
la millor botiga del món   que reconeix l’esforç del 
col·lectiu de persones que formen el sector comercial 
i que contribueixen a fer de Barcelona una ciutat mo-
derna, dinàmica i amb una oferta àmplia, competitiva 
i de qualitat. En la 16ª edició del premi es van incorpo-
rar dues noves categories en l’àmbit del comerç sos-
tenible i el comerç cultural de proximitat. 

 Institut Municipal de Mercats de Barcelona  . Orga-
nisme autònom per a la gestió directa i l’administració 
dels mercats municipals, que es troba sota la tutela de 
l’Ajuntament de Barcelona. L’actuació de l’IMMB es foca-
litza en tres camps: millorar infraestructures i serveis, 
actualitzar l’oferta comercial i incorporar polítiques de 
promoció comercial. A més porta a terme programes 
sobre alimentació saludable o el programa Per mante-
nir l’equilibri, menjo de mercat! que convida els alumnes 
d’Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria a 
acostar-se al mercat i descobrir la seva forma de comerç.

 Barcelona Sustainable Tourism  . Turisme de Barcelo-
na aposta per promoure el turisme sostenible a la ciutat 
tot creant el programa Barcelona Sustainable Tourism el 
2012, obert a la participació d’empreses que treballen 
per la sostenibilitat ambiental, cultural, social i econòmi-
ca. El programa posa a l’abast establiments i serveis pre-
parats per gaudir de la ciutat d’una manera sostenible.

 El Dia Mundial del Medi Ambient, un treball 
col·laboratiu

L’organització i difusió de les activitats del Dia Mundial 
del Medi Ambient és, cada vegada més, un treball con-
junt entre l’Ajuntament i diferents organismes i entitats 
de la ciutat que promouen comportaments ambiental-
ment més responsables.

  
Iniciatives i recursos compartits entre signants

Hi ha iniciatives i recursos que els signants aporten a 
altres signants i que promouen la participació activa. 
Alguns exemples són els tallers Green BIZ Barcelona . 
del Club EMAS, el Balanç Social   dissenyat per la Xar-
xa d’Economia Solidària, així com jornades i esdeveni-
ments. La xarxa potencia aquestes iniciatives i els dóna 
projecció entre els signants.

L’Ajuntament de Barcelona organitza diferents activitats per a fomentar el networking entre persones i entitats 
signants.

L’Ajuntament de Barcelona, des de diferents àrees, 
col·labora amb diverses entitats per impulsar la 
sosteniblitat de la ciutat.
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11.4 Objectius i mesures de futur

En la voluntat de Barcelona per esdevenir una ciutat 
més sostenible i autosuficient en la que s’impliquin totes 
les parts i amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibi-
litat 2012-2022 com a marc de referència, l’Ajuntament  
continuarà treballant per a aglutinar diferents entitats i 
organitzacions a través de diversos programes, del seu 
seguiment amb indicadors i de l’educació ambiental i la 
participació ciutadana.

11.4.1 La ciutat vol fer més 
sostenible el seu comerç

 Nou programa de Barcelona + Sostenible dirigit 
al comerç

Actualment, s’està treballant en la creació d’un progra-
ma adreçat a comerços. 

Molts comerços de Barcelona tenen una llarga trajectòria 
de treball a favor de la sostenibilitat, amb iniciatives en 
àmbits diversos: venda de producte de proximitat o km 0, 
producte ecològic i de baix impacte, prevenció de residus, 
excel·lència en la gestió de l’aigua i l’energia, informació al 
consumidor, inserció de persones amb risc d’exclusió so-
cial, compromís amb la comunitat, etc. Cal destacar el mo-
del dels mercats de Barcelona, reconegut internacional-
ment. Per la seva banda, les associacions de comerciants i 
els gremis actuen de prescriptors entre els seus associats, 
particularment en l’àmbit de la gestió de residus. 

Ara bé, el programa genèric Entitats i Empreses + Soste-
nibles no s’ajusta prou a les necessitats i possibilitats de 
treball del comerciant, que difícilment té la disponibilitat 
per participar a les activitats adreçades a organitzacions 

més grans; necessita recursos pràctics i projecció de la 
seva acció per canals pensats específicament. 

Partint de l’alineació entre el Pla d’Impuls i Suport al Co-
merç de Barcelona i el Compromís Ciutadà per la Soste-
nibilitat, la motivació de les entitats del sector comercial 
i el gran potencial de millora existent, el 2014 s’iniciarà 
el procés per definir un programa de sostenibilitat al co-
merç. Es preveu que es desplegui a partir de 2015.

11.4.2 Barcelona continua apostant 
per l’educació ambiental

 Nou programa d’educació ambiental de la ciutat 
de Barcelona

Actualment, s’està en fase d’elaboració del nou programa 
d’educació ambiental de la ciutat de Barcelona, de mane-
ra conjunta amb els agents implicats. El nou programa té 
com a objectiu cercar la coresponsabilitat i la motivació 
de la ciutadania per viure amb valors sostenibles. Per a 
cada una de les estratègies del programa que es detallen 
a continuació hi ha definides diferents accions:

L’Ajuntament de Barcelona promou l’educació am-
biental com a eina per promoure canvis d’actitud. 
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 Divulgar les bones pràctiques ambientals i de gestió 
de serveis que desenvolupa l’Ajuntament

 Reforçar l’oferta d’activitats i serveis d’educació  
ambiental

 Avançar cap a programes compartits amb altres  
organitzacions

  
Noves iniciatives compartides

El Park(ing) Day  , promogut el 2014 per part de 
l’Associació Espai Ambiental, convidarà a transformar 
places públiques d’aparcament de cotxes en parcs, jar-
dins i altres formes d’espai públic per reivindicar un mo-
del de ciutat més sostenible. Una altra iniciativa prevista 
és la celebració del 1r Aplec Català d’Agricultura Urbana 
que impulsarà la cooperativa Tarpuna.

  
Noves iniciatives de treball en xarxa

Amb l’objectiu de potenciar i consolidar el treball en 
xarxa, s’impulsaran diferents networkings per evolucio-
nar cap a una veritable xarxa amb ofertes i demandes, 
intercanvis, col·laboracions i projectes compartits. Un 
exemple serà la jornada de treball Fem Xarxing!    que 
compta amb diferents espais per afavorir els contactes i 
les col·laboracions entre els participants. Un altre exem-
ple, serà la participació en el marc del Programa de su-
perilles de Barcelona, que comptarà amb la implicació 

de veïns i veïnes, representants d’entitats i equipaments 
de la zona, tècnics de l’Ajuntament, a més de membres 
de la xarxa de signants del Compromís.

11.4.3 Millors indicadors de 
seguiment del desenvolupament 
sostenible

 Definició de nous indicadors de seguiment i 
control

Els indicadors aplicats en els darrers 10 anys han es-
tat un instrument de coneixement dels progressos de 
la ciutat des de la perspectiva del desenvolupament 
sostenible, atès que han permès recopilar de manera 
sintètica i global informació sobre els diferents àmbits 
d’activitat i analitzar-ne l‘evolució.

Els canvis dels darrers anys en el context socioeconò-
mic i ambiental local i global, que han quedat reflectits 
en l’elaboració del nou Compromís, posen de manifest 
la necessitat d’elaborar una bateria d’indicadors que 
s’ajusti millor als nous objectius i línies d’acció que es 
plantegen. Si bé es volen mantenir alguns dels indica-
dors valorats fins al moment, també se’n volen incorpo-
rar de nous per ajudar a analitzar l’evolució d’altres va-
riables i paràmetres no contemplats els anys anteriors.

La nova proposta d’indicadors naixerà del diàleg amb 
experts dels diferents àmbits analitzats, així com de la 

participació activa de representants d’institucions, en-
titats i col·lectius de la ciutat signants del Compromís a 
través de diferents sessions de treball. Un cop finalitzat 
el procés i consensuats els indicadors, es passarà a la 
seva aprovació en l’àmbit municipal. El procés es va ini-
ciar a finals de 2013, quan es va constituir un equip de 
treball específic per treballar la proposta dels nous in-
dicadors de sostenibilitat de la ciutat i per repensar el 
format d’informe que es fa.

11.4.4 La participació continuarà 
sent la base del programa Barcelona 
+ Sostenible

 Creació del nou Consell Ciutadà per la 
Sostenibilitat

El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat representarà la 
refundació del Consell Municipal de Medi Ambient i Sos-
tenibilitat, creat el 1998 per impulsar l’Agenda 21 de Bar-
celona. La major part dels membres del Consell seran 
signants del Compromís, elegits per les organitzacions 
del seu mateix sector (associatiu i cívic, empresarial, 
centres educatius, universitats, col·legis professionals, 
sindicats i administracions públiques). 

Les funcions del nou Consell inclouran contribuir a es-
tendre la cultura de la sostenibilitat a Barcelona a tra-
vés del nou Compromís, impulsar estudis i emetre dic-
tàmens sobre les actuacions municipals en matèria de 
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El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat és un òrgan consultiu i de participació sectorial de ciutat, que representa els diferents col·lectius i sectors implicats en l’assoliment dels ob-
jectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i sigui alhora el promotor de noves estratègies d’implicació, coresponsabilització i participació de les organitzacions ciutadanes.

sostenibilitat, fomentar processos participatius entre 
les organitzacions de la xarxa de signants del Compro-
mís, donar compte de la seva activitat a la xarxa i escol-
tar les seves propostes d’accions prioritàries de futur. A 
més del Plenari, el Consell comptarà amb una Comissió 
Permanent de caràcter executiu, grups de treball oberts 
a tots els signants i una secretaria tècnica de suport. 

11.4.5 Més informació amb valor 
ambiental i sobre sostenibilitat de la 
ciutat

  
Mapa de la Barcelona sostenible

. Barcelona posarà en marxa el mapa Barcelona + Soste-
nible, una eina col·laborativa que recollirà les iniciatives, 
recursos, experiències i informacions de sostenibilitat 
que puguin ser d’interès ciutadà (vegeu capítol 12. Smart 
City  ). En el mapa s’hi podrà trobar des de la situació 
d’equipaments, instal·lacions ambientals, recorreguts o 

refugis de fauna i flora a la ciutat, botigues ecològiques, 
allotjaments, infraestructures i en general, totes aque-
lles iniciatives que afegeixen un valor d’economia verda i 
contribueixen a la millora de l’entorn urbà, a la construc-
ció d’una estructura social més equitativa i inclusiva i a 
l’enriquiment del teixit comunitari i veïnal.

A més de proporcionar informació pràctica sobre punts 
d’interès i itineraris, permetrà que els ciutadans afegei-
xin informació a cada punt com relats, fotografies i activi-
tats. El mapa serà la contribució de la ciutat a la iniciativa 
internacional Open Green Maps   , en la qual participen 
més de 850 ciutats de 65 països en tot el món.

La participació dels ciutadans i de les organitzacions 
de caràcter associatiu, empresarials, educatives, 
administracions públiques, etc. són claus per a 
fomentar la sostenibilitat.  
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Barcelona, una smart city pensada 
per als seus ciutadans
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Situació 
actual

Situació 
de les TIC

28.500 
treballadors 
ocupats en TIC

90 % 
de cobertura de 
fibra òptica 

78 % de 
les llars tenen 
internet

1a
Smart city d’Espanya

4a
Smart city d’Europa

10a
Smart city del món

Rànquing 
internacional

Algunes fites
aconseguides

Mobilitat:
262 
punts de 
recàrrega 
elèctrica

Energia:
62 edificis 
públics amb 
autogeneració 

Residus:
240 punts 
de recollida 
pneumàtica

Aigua:
40 % dels 
parcs amb 
telegestió del 
reg

Governança i 
transparència 
‘Barcelona GO’ 
‘e-Administració’ 
‘OpenDataBCN’ 

Treball col·laboratiu 
per a la fabricació 
digital ‘Fab Lab’

Solucions amb 
telefonia mòbil 
‘BCN a la butxaca’

Plataforma de 
sensors ‘Sentilo’

Transformació 
de la ciutat 
‘Illes autosuficients’
‘Vehicle elèctric’

Línies 
de 
treball

Smart
city

Visió de futur

Utilitzar 
les millors 
solucions 

per millorar 
la qualitat 

de vida dels 
ciutadans
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12.1 Visió, reptes i oportunitats

Visió de futur

Una ciutat que utilitza les 
millors solucions per propor-
cionar una millor qualitat de 
vida als ciutadans. 

Per aconseguir-ho utilitza els 
sistemes més eficients per estal-
viar recursos, optimitza la gestió 
dels seus serveis, aplica solu-
cions innovadores que faciliten 
el progrés econòmic i aprofita el 
talent i el coneixement dels seus 
ciutadans. En aquest nou model 
de ciutat, la tecnologia pren un 
paper clau per a una gestió in-
tegrada i holística dels serveis 
(mobilitat, energia, verd, aigua, 
etc.) i per donar resposta a les 
necessitats dels seus ciutadans.

Avançar en el concepte smart pot millorar significativament l’habitabilitat de la ciutat en tres àrees clau: la millora de l’experiència del 
ciutadà i el visitant, la millora dels processos operatius i de gestió de la ciutat i la introducció de noves formes d’entendre i viure la ciutat.

 A Barcelona hi ha tradició en l’ús de la tecnologia i del disseny.  Al llarg de la història Barcelona ha aprofitat les solucions més 
innovadores del moment per ser una ciutat moderna adaptada als seus temps (en la construcció del clavegueram, en l’enllumenat 
al carrer...). La transformació en una smart city és una nova oportunitat de demostrar la capacitat d’adaptació i de modernitat de la 
ciutat integrant tecnologia i disseny per fer la ciutat més sostenible. 

 El sector de les TIC està consolidat. Catalunya genera el 20 % de la facturació estatal del sector TIC i pràcticament el 70% de les empre-
ses TIC de l’estat espanyol se situen a la província de Barcelona. El sector TIC aplega més de 10.000 empreses, genera un volum de 17M€ 
i, de manera directa, ocupa més de 73.000 persones. Barcelona disposa d’una àmplia xarxa de fibra òptica, així com una xarxa de sensors 
distribuïts que aporten informació continuada de l’estat de la ciutat: soroll, contaminants atmosfèrics, trànsit, etc.

 És una ciutat de contrastos, entre modernitat i tradició. Una ciutat de contrastos on el tarannà innovador i modern conviu amb 
la força de la seva història, que es fa palesa en les seves tradicions i cultura i que li dóna identitat pròpia i diferenciadora. La seva 
diversitat i pluralitat fan de Barcelona una ciutat oberta, inquieta, plena d’oportunitats, que no deixa d’experimentar i créixer. Es la 
primera vegada que els ciutadans van per davant de l’administració pública en l’adopció de noves eines i solucions.

 La crisi es viu com una oportunitat. Els efectes de la crisi global i el canvi climàtic han evidenciat la necessitat de reformular els 
engranatges de la societat. Es replantegen estructures que s’evidencien ara antiquades i s’engeguen nous mecanismes més cohe-
rents amb el moment, tant econòmic com social, i ambiental.

 El concepte smart es visualitza de manera holística. Si bé la majoria de ciutats treballen el concepte smart en projectes d’àmbits 
verticals, focalitzant-se en una sola àrea de la ciutat (obtenció d’informació, mobilitat, energia ...), Barcelona té una visió holística, treballant 
de manera transversal en tots el sectors i tenint en compte totes i cadascuna de les necessitats de la ciutat i dels seus ciutadans.
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12.2 Context general i situació actual

L’Ajuntament de Barcelona va decidir integrar els diferents 
àmbits de l’Hàbitat Urbà (Urbanisme, Habitatge, Medi Am-
bient, Infraestructures i Tecnologies de la Informació) en 
una sola unitat funcional. Això s’ha traduït en la concreció 
de projectes transversals capaços de reflectir l’excel·lència 
en el disseny urbà, la integració de tecnologies ambientals 
i l’impacte social que millora la vida de les persones. 

Així, l’objectiu és que cada cop que es fa una gran in-
fraestructura o un gran projecte a la ciutat, s’aprofitin 
al màxim els recursos, s’incorporin tecnologies que per-
meten una gestió més eficient i sostenible (sensors per 
detectar sorolls, nivells de pols, fibra òptica, Barcelona 
Wifi, etc.) i es respecti l’entorn. 

Barcelona també ha de ser capaç de produir recursos de 
manera local per tal d’aconseguir ser més autosuficient, 
resilient i sostenible. D’aquesta manera és possible evo-
lucionar d’un model industrial centralitzat a un nou mo-
del informacional, distribuït, en què el ciutadà evolucio-
na de treballador-consumidor a emprenedor-productor. 
I en la qual la col·laboració ciutadana és definitiva per a 
aquest nou concepte de ciutat, però no només com a 
individu, sinó també com a empresa o emprenedor. 

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona potencia 
la col·laboració públic-privada amb l’objectiu d’atreure 

noves empreses, talent i inversió per tal de poder crear 
llocs de treball adreçats, sobretot, als més joves i apro-
fitar l’emprenedoria de la ciutat i la creativitat dels seus 
ciutadans.

Així doncs, Barcelona s’està transformant per esdevenir 
una smart city. Ja ha aconseguit situar-se entre els top 10 
dels rànquings internacionals  . Actualment està consi-
derada com la 1a smart city a Espanya, la 4a a Europa, i 
la 10a a nivell mundial.

12.2.1 Avançant cap a les noves 
tecnologies

Per avançar cap al concepte de smart city cal el desple-
gament de tecnologia a través de la xarxa urbana. La co-
bertura Wi-Fi de la ciutat s’ha incrementat en els darrers 
anys. Actualment hi ha 721 punts d’accés Wi-Fi ciutadà 
habilitats a la ciutat. La instal·lació de fibra òptica també 
evoluciona favorablement i ha incrementat la seva longi-

Barcelona WiFi és un servei ofert per l’Ajuntament de Barcelona que permet connectar-se a Internet a través de 
punts d’accés WiFi (721 punts) ubicats en diversos equipaments municipals i punts de la via pública.
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tud durant els darrers 5 anys. Barcelona té més de 500 
km de fibra òptica municipal, fet que suposa una cober-
tura FTTH al 90% de la ciutat. La Nova Xarxa Municipal, la 
qual està integrada per les diferents xarxes de fibra òp-
tica de la ciutat, suposa un estalvi econòmic i gràcies a la 
seva dimensió permet desenvolupar diferents projectes 
d’àrees ben diversos, aconseguint poder créixer d’una 
manera progressiva i sostenible, sense deixar de banda 
cap element de la ciutat, millorant la qualitat de vida dels 
seus habitants.

Al desembre de 2013, a Barcelona hi havia uns 100 sen-
sors o senyals de dades físiques que es podien agrupar 
en uns 40 components o equipaments de mesura dife-
rents. Aquests sensors estaven instal·lats a l’Urban Lab 
del 22@ i al Born en contenidors d’escombraries, places 
d’aparcament, sensors de so, flux de persones... Malgrat 
això, la previsió per a 2014 és incrementar considerable-
ment el nombre de sensors i superar-ne els 2.500 amb 
la instal·lació als edificis municipals i als parcs urbans, 
entre d’altres.

12.2.2 Una ciutat intel·ligent per a 
uns ciutadans intel·ligents

Barcelona, en el camí per esdevenir una ciutat intel·ligent 
per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans, ha 
d’establir vincles entre els sistemes, les infraestructu-
res i les tecnologies, que ens aporten la informació, i les 
persones, que són el motor i l’ànima de la ciutat. Aquest 

és un element bàsic per a l’èxit de la consolidació d’una 
Barcelona smart city. La tecnologia, per si sola, donaria 
lloc a una ciutat digital però no a una ciutat intel·ligent.

En aquest sentit, Barcelona disposa de la complicitat 
dels seus ciutadans, els quals, en general, es mostren 
oberts a acollir les innovacions de les noves tecnologies, 
de nous sistemes o noves aplicacions en el seu dia a dia.

Pel que fa a la penetració de les TIC a les llars de Bar-
celona, la tendència en la utilització del telèfon mòbil, 
de l’ordinador i d’Internet és d’incrementar-se en els da-
rrers anys. L’any 2013, el 97% dels ciutadans de Barcelo-
na utilitzava el telèfon mòbil, el 86% l’ordinador i el 85% 
Internet (i un 78% de les llars tenen Internet).

 

Pel que fa a la situació del sector de les TIC a Barcelona, 
l’any 2012 hi havia 28.500 treballadors ocupats en acti-
vitats TIC, el 3,5% dels ocupats de la ciutat i el 54% dels 
ocupats en TIC de Catalunya. Respecte al 2008, hi havia 
un 25% més d’empreses TIC i un 6,9% més de treballa-
dors. El 40,9% d’empreses del sector TIC aporten activi-
tat innovadora i més de 3.000 persones estan ocupades 
en activitats de R+D a Catalunya.

Per tal de fomentar el desenvolupament tecnològic, 
l’Ajuntament de Barcelona ha dut a terme diferents pro-

El nombre total de descàrregues d’APPS l’any 2013  
va ser de 435.999.

En els darrers 5 anys, la longitud d’estesa de 
tubs porta fibra s’ha incrementat a la ciutat, 
essent l’any 2013 de 556.080 km.

La penetració de les TIC a les llars de 
Barcelona és força elevada, la qual cosa es 
demostra per la tendència a l’alça de l’ús del 
mòbil, l’ordinador i Internet.
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grames de sensibilització i formació orientats a la de-
manda real. D’una banda, el programa Actualitza’t ha 
format per a la reorientació professional 502 persones 
a través de 40 cursos en els àmbits del disseny, les TIC 
i el comerç i màrqueting internacional. D’altra banda, el 
programa d’impuls ocupacional al sector del mòbil, que 
ha orientat 473 persones, n’ha format 104 en ocupa-
cions vinculades a aquest sector emergent. S’ha format 
en competències tecnològiques avançades a 10.508 
professionals i/o treballadors de petites i mitjanes em-
preses de la ciutat, amb l’objectiu últim d’incrementar la 
competitivitat de treballadors i empreses.

12.2.3 El concepte smart en 
diferents vectors ambientals 

Barcelona ha realitzat diverses accions que han permès 
a la ciutat avançar en el concepte smart. Alguns projec-
tes de ciutat vinculats a la mobilitat, energia, residus o 
aigua (vegeu els capítols corresponents per a les mesu-
res relacionades amb cada vector ambiental) han acon-
seguit les següents fites:

Energia

 Millora del coneixement del consum energètic dels 
edificis per reduir-ne el consum: Monitoratge ener-
gètic en 23 edificis públics i implantació del monito-
ratge en 31 edificis més.

 Autogeneració d’energia elèctrica en edificis públics: 
59 instal·lacions fotovoltaiques, 1 minieòlica i 2 de fred 
activat tèrmicament.  

 Eficiència en la distribució d’energia: xarxa urbana de 
fred i calor de 14 km que connecta 56 edificis (561.000 
m2 de sostre climatitzat). 

Mobilitat

 Optimització de la mobilitat: 50 sensors desplegats en 
diferents zones de l’Eixample que permeten mesurar 
el temps estimat de recorreguts urbans.

 L’electrificació de la mobilitat és clau per a la reducció 
de la contaminació atmosfèrica i la disminució del so-
roll: més de 500 taxis híbrids, 294 vehicles elèctrics 
públics i 347 privats (estimats), 20 híbrids endollables, 
130 motocicletes elèctriques, 262 punts de recàrrega 
públics, 409 usuaris registrats. 

Residus

 240 punts de recollida pneumàtica de residus al 22@.

Aigua

 Millora de la gestió per reduir el consum d’aigua: tele-
control de 301 fonts públiques i 77 ornamentals.

 Actualment un 40% dels parcs tenen un sistema auto-
matitzat de reg.

La recollida pneumàtica  és un sistema smart 
perquè es recullen les escombraries d’acord amb 
l’emplenat de les bústies i no de manera rutinària.  
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12.3 Mesures realitzades per a avançar  
en el concepte de smart city

Per avançar en el concepte smart city, les mesures implan-
tades els darrers anys han anat orientades principalment 
al treball internacional per tal de posicionar Barcelona 
com una ciutat intel·ligent, a l’aplicació d’un nou model de 
governança, més obert i transparent, a la innovació amb 
les noves tecnologies -amb la creació d’aplicacions i usos 
diferents-, i al foment de la participació del ciutadans.

12.3.1 Barcelona es posiciona 
internacionalment

  
Participació en esdeveniments internacionals

Barcelona ha aconseguit situar-se al capdavant de 
l’estratègia de smart city en l’àmbit internacional. Ha 
desenvolupat diverses actuacions per esdevenir un pol 
de coneixement i desenvolupament i com a ciutat tec-
nològica i smart. Per això acull diverses fires, esdeve-
niments i congressos com ara Mobile World Congress, 
City Next, SC Expo, SC Tour, etc. També ha participat en 
diversos esdeveniments internacionals com ara Encuen-
tro Iberoamericano de ciudades digitales, Smart Grids, 

Smart Cities Forum, Smart solutions for Sustainable 
Cities. Participa també en lobbies internacionals i s’han 
realitzat esdeveniments corporatius de multinacionals a 
Barcelona. Diversos premis i reconeixements reafirmen 
el paper de Barcelona en el terreny internacional, com 
l’Areté Award for Urban Innovation 2012.

 Participació en projectes cooperatius 
internacionals

Barcelona participa en diversos projectes internacio-
nals amb l’objectiu d’aprofitar el coneixement i les expe-
riències de tots els membres relacionats amb les smart 
cities per accelerar la transformació habitable, viable i 
sostenible de les ciutats. En aquest sentit Barcelona ha 
participat en diferents projectes europeus com ara Fire-
ball, OpenCities, iCity, CitySDK, Arrowhead, etc.

A més, Barcelona ha impulsat la City Protocol Society  , 
que és una organització sense ànim de lucre formada per 
ciutats, empreses, institucions acadèmiques i altres orga-
nitzacions que aprofita els coneixements i l’experiència 
de les ciutats arreu del món per accelerar la transforma-
ció, oferint una guia tutoritzada i l’acció col·laborativa per 
les ciutats. 

  
Participació en la xarxa Green IT 

La xarxa té el doble objectiu de fer més sostenibles les 
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i, al-
hora, promoure’n el seu ús per millorar l’eficiència ener-
gètica de les empreses. Barcelona és un dels 10 socis del 
projecte que col·laboren per compartir les millors expe-
riències i polítiques per tal de millorar el coneixement 
d’iniciatives i solucions ja dutes a la pràctica, així com 
per transferir i adaptar les que presentin més oportu-
nitats. Barcelona és punt de referència en empreses in-
novadores del sector de les indústries del coneixement 
ocupant una posició d’avantguarda en les tecnologies 
de la informació i la comunicació a Europa. La ciutat acull 
múltiples exemples de col·laboració públic-privada per 
fer front als reptes que planteja la creació d’una societat 
i una economia més sostenibles.

La Xarxa Green IT promou la difusió de bones 
pràctiques com ara metodologies, projectes o 
tècniques que han estat provades amb èxit i que 
poden ser aplicables en d’altres llocs.
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12.3.2 L’aposta per un nou model de 
governança

  
e-Administració

e-Administració és l’aplicació de les TIC a la transfor-
mació dels processos de negoci, interns i externs de 
l’administració, per fer-los més accessibles, eficients, efec-
tius i transparents. Els eixos del Pla d’e-Administració són:

1. Personalització: serveis específics i carpetes perso-
nalitzades, aglutinació de la informació i tractament 
diferenciat a cada col·lectiu.

2. Ubiqüitat: facilitar l’accés a l’administració en qual-
sevol moment, des de qualsevol lloc i amb qualsevol 
dispositiu.

3. Processos: millorar l’eficàcia i l’eficiència de l’organització, 
redissenyant les formes de treballar i renovant els sis-
temes.

 Creació de l’oficina virtual d’atenció ciutadana 
(OVAC). En la línia d’aquest nou model de governança, 
l’Ajuntament de Barcelona ha creat aquest nou equi-
pament dotat amb pantalla de videoconferència, im-
pressora i escàner, on el ciutadà pot interactuar, en 
temps real, amb personal municipal d’atenció ciutada-
na per realitzar alguns tràmits bàsics, com ara volants 

de padró, certificats de pagament d’impostos, dupli-
cat de rebuts, queixes, incidències i suggeriments, etc. 
És un espai tancat per gaudir de la màxima privacitat 
i permetre una interacció còmoda entre informadors 
i usuaris. El tràmit finalitza al moment, de manera que 
el ciutadà rep allà mateix el document corresponent. 

 Portal de Tràmits. És una oficina virtual a través de 
la qual els ciutadans poden realitzar tràmits com el 
canvi de domicili del padró, la preinscripció escolar, 
demanar el carnet d’usuari de les biblioteques i molts 
altres. Empresaris i entitats també poden realitzar 
gestions a través d’aquest portal: pagament de tributs 
municipals, canvi d’adreça fiscal, etc. 

 Altres productes relacionats en el marc de l’e-Admi-
nistració són:

• App Bicing per a smartphones: eina que permet 
conèixer la situació i disponibilitat de les estacions 
al moment, així com la ruta més ràpida i segura.     

• apparkB: servei per al pagament de l’estacionament 
a la zona blava i verda mitjançant el telèfon mòbil 
sense haver de desplaçar-se fins al parquímetre.

• Smartquesina: parada d’autobús dotada amb noves 
tecnologies que ofereix serveis interactius com ara 
consultar punts d’interès propers i oferta turística, 
planificar rutes, conèixer la disponibilitat de bicicle-
tes del Bicing, etc.

L’oficina virtual d’atenció ciutadana (OVAC) permet 
que els ciutadans realitzin diversos tràmits amb la 
màxima privacitat i comoditat.

 Barcelona GO (govern obert), un nou model de 
governança 

Es basa en 3 pilars principals: la transparència, la parti-
cipació i les dades obertes. Pel que fa a la transparència 
es publica la informació rellevant per a les persones en 
matèries tan àmplies com pressupostos, contractació, 
licitacions, urbanismes, etc. Pel que fa a la participació, 
es garanteixen els canals de participació per a totes les 
persones, amb el compromís d’interioritzar i respondre 
a les seves aportacions. Pel que fa a les dades obertes, 
es posa la informació a l’abast de tothom en formats di-
gitals, estandarditzats i oberts per facilitar-ne l’accés i 
fomentar-ne la reutilització.
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 Dades per a tothom a través de  
l‘OpenDataBCN 

L’Ajuntament de Barcelona ha posat la informació del 
sector públic a l’abast de tothom en formats digitals, 
estandarditzats i oberts que permeten la seva reutilit-
zació. D’aquesta forma la societat —ciutadania, empre-
ses i qualsevol institució— pot accedir-hi fàcilment per 
informar-se o per crear nous serveis, augmentant així el 
valor social i generant oportunitats de negoci.

Amb 510 datasets, algunes de les informacions am-
bientals disponibles són: cens de vehicles, estacions de 
Bicing, llista d’equipaments de medi ambient i serveis 
relacionats, llista d’equipaments de transports i serveis 
relacionats, ubicació de les parades de taxi, etc. 

12.3.3 Innovant amb noves 
tecnologies

  
Bcn a la butxaca 

Projecte d’iniciatives i solucions amb telefonia mòbil que 
es concreta amb 3 iniciatives rellevants: Apps4Bcn, Bar-
celona Contactless i MobileID.

 Apps4Bcn. Recull en un portal les aplicacions mò-
bils centrades en la millora de serveis i prestacions 
de Barcelona. Actualment hi ha més de 653 apps re-

comanades. A més, també té l’objectiu de potenciar 
l’estructura industrial per crear aliances per al desen-
volupament i l’aplicació de productes. 

 Barcelona Contactless. Per facilitar les relacions 
quotidianes dels ciutadans i visitants a Barcelona, 
aquesta iniciativa promou l’adopció de la tecnologia 
sense contacte (codis QR i tecnologia NFC) a la ciu-
tat que permet dur a terme accions senzilles només 
apropant un aparell de telefonia mòbil a un altre dis-
positiu. Ja es disposa de 581 punts desplegats (Bicing, 
Mobile World Congress, Festes de la Mercè...). 

 MobileID, identitat digital al mòbil. És un mèto-
de d’autenticació telemàtica senzill i segur per faci-
litar la relació virtual amb l’Ajuntament. La identitat 
és una app que serveix per accedir a la carpeta del 
ciutadà (amb serveis com el padró municipal, la grua 
o els tributs i multes) tant des d’un smartphone com 
des d’Internet. S’incorporaran properament més 
serveis de l’Ajuntament, d’altres administracions i 
serveis privats.

  
Accessibilitat a través del Mobile 4 all

Barcelona participa al programa per garantir l’accés a 
tothom a les solucions mòbils, ja siguin persones en risc 
d’exclusió social, persones grans o amb discapacitat. 
Promou iniciatives per millorar l’accessibilitat, per facili-
tar l’avaluació de les polítiques públiques i els projectes 
desenvolupats del tercer sector, per facilitar la gestió i 

la captació de recursos, per facilitar l’accés a continguts 
que permetin ampliar la base de coneixement o per en-
fortir la RSC de les empreses.

 Plataforma urbana Open Source, arquitectures 
obertes

Barcelona ha creat una plataforma urbana per al tracta-
ment i la gestió de les dades que arriben de tots els àm-
bits de la ciutat. Aquest és un clar exemple d’innovació 
i excel·lència en l’aplicació de les tecnologies de la infor-
mació a tot l’ecosistema urbà.

Tenir una plataforma de sensors i un sistema operatiu 
(CityOs) propi permet obrir dades i analitzar-les de for-
ma transversal per detectar tot el que passa a la ciutat, 
per parlar amb el mateix llenguatge amb els proveïdors, 
perquè tot estigui estandarditzat i les dades es puguin 
analitzar per fer millores a la ciutat i crear aplicacions i 
sistemes nous que facin la vida més amable a les per-
sones, via aplicacions o eines més simples i solidàries. 
Dintre d’aquesta plataforma trobem:

 Plataforma de sensors de Barcelona “Sentilo”  . 
L’Ajuntament de Barcelona ha alliberat com a pro-
gramari lliure el codi font de la seva plataforma 
d’interconnexió de sensors i actuadors a través de la 
comunitat Sentilo. Aquesta aïlla les aplicacions que 
utilitzen les dades de la capa de sensors que els sub-
ministra, de manera que qualsevol ciutat o empresa 
pot contribuir amb nou codi per connectar un nou 
tipus de sensor o actuador o incorporar noves fun-
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cionalitats per construir aplicacions interoperables 
basades en les dades publicades amb Sentilo. 

 Barcelona Cloud. Open Data multiajuntaments. 
És una iniciativa liderada per municipis catalans que 
vol oferir a la seva ciutadania i empreses dades ober-
tes en formats comuns i homogenis entre administra-
cions, afavorint la continuïtat territorial de les dades i 
la creació de serveis de major valor afegit. I compartir 
amb altres ciutats el coneixement que es va generant 
i les fites assolides.

12.3.4 Foment de la participació  
dels ciutadans

  
Fab Lab i ateneus de fabricació 

Fab Lab Barcelona forma part de la xarxa internacional 
d’ateneus de fabricació promoguda pel MIT i present a 
51 països. Aquests són espais i equips per al disseny i la 
fabricació digital. Constitueixen un punt de trobada de 

El Fab Lab Bcn és un espai de recerca i producció, que utilitza màquinas de fabricació digital d’última generació destinades a la creació d’objectes amb tecnologies digitals. 

persones i entitats amb diferents trajectòries i formacions 
per experimentar i debatre sobre l’ús de les tecnologies 
per a la fabricació digital, amb maquinaria d’última gene-
ració (fresadores, talladores, impressores 3D), ideals per 
elaborar prototips, models i nous productes i materials. 
Està previst que cada districte de Barcelona, com a mínim, 
compti amb un ateneu de fabricació per avançar cap un 
futur on la fabricació digital formi part de la nostra quo-
tidianitat. L’essencial d’aquest projecte és la formació, la 
cohesió social,  donar un impuls per a la creació de llocs de 
treball a la ciutat i l’apropament de la producció a la ciutat.
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12.4 Objectius i mesures de futur

L’Ajuntament de Barcelona vol consolidar l’estratègia 
smart city i continuar sent un referent en l’àmbit in-
ternacional. La gestió eficient dels diferents sistemes 
de la ciutat i una correcta integració de les infraes-
tructures ofereix bones oportunitats de creixement i 
desenvolupament econòmic així com de millora de la 
qualitat de vida dels seus ciutadans. Per això, seguirà 
avançant en l’establiment de nous models de serveis 
urbans i en diversos programes smart de ciutat al ser-
vei de les persones.

12.4.1 Planificació de les 
infrastructures tecnològiques

 Pla Director de les TIC a l’espai públic de 
Barcelona (PDTIC) 

El pla incorpora la normativa per al desplegament 
d’infraestructures smart a l’espai públic (PDTIC). Posa 
en valor l’experiència acumulada en les iniciatives pilot 
realitzades i fixa els criteris per a la instal·lació d’aquest 
tipus d’infraestructures a la ciutat.

El pla inclou la mesura de govern d’aplicació de la cadena 
de valor de l’smart city i persegueix traslladar a l’espai pú-

blic de la ciutat una metodologia de desenvolupament, 
tant pel que fa al nivell de dotació d’infraestructures TIC 
a l’espai públic, com per impulsar la progressiva implan-
tació de la plataforma de smart city. Així doncs, la mesu-
ra de govern es concreta en 3 línies de treball:

 Implantació d’infraestructures TIC a l’espai públic.

 Plataforma smart city de Barcelona.

 Racionalització dels subministraments elèctrics en 
l’espai públic. Ordenació del mobiliari urbà destinat 
als serveis municipals.

 Promoció d’una nova ordenança de regulació de 
les antenes. 

Amb l’objectiu d’afrontar la demanda creixent de tecno-
logies de radiocomunicació, generada per la multiplica-
ció de dispositius mòbils, i alhora adaptar-se a la regula-

ció estatal en matèria de telecomunicacions, Barcelona 
promou una nova ordenança per regular les antenes. 
Amb aquesta nova normativa, l’Ajuntament potenciarà 
la inspecció i el control de les antenes garantint-ne la 
protecció ambiental i la salut pública.  Actualment exis-
teixen unes vuit-centes infraestructures de telefonia 
mòbil a la ciutat, però amb el desplegament de la nova 
normativa es preveu que n’hi hagi moltes més, tot i que 
amb menys impacte visual, ja que les noves antenes són 
més petites i discretes i fins i tot es podrien instal·lar a 
l’interior dels edificis.

12.4.2 Una visió integral de 
l’estratègia smart city

  
Creació de l’Smart City Campus 

És un espai d’innovació urbana, en el qual s’aglutinaran 
empreses, institucions, universitats i centres tecnolò-
gics per tal que creïn els seus centres d’innovació a la 
ciutat. Aquesta iniciativa pretén contribuir al creixement 
econòmic i consolidar Barcelona com a referent interna-
cional dels nous models de serveis urbans i les ciutats 
intel·ligents al servei de les persones.

Per tal de poder crear infraestructures i solucions 
informàtiques, cal un escenari de referència de 
manera que la suma d’actuacions puntuals doni lloc 
a una arquitectura TIC ordenada i estructurada.
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La primera peça de l’Smart City Campus serà Ca l’Alier, 
una antiga fàbrica que es convertirà en un Centre 
d’Innovació vinculat a les ciutats intel·ligents, gràcies a 
la col·laboració establerta amb les multinacionals Cisco 
i Schneider Electric, que hi ubicaran els seus centres de 
recerca i desenvolupament tecnològic. La rehabilitació 
de Ca l’Alier s’iniciarà el gener 2015 i finalitzarà l’estiu de 
2016. I la seva posada en marxa es preveu que compor-
tarà uns 160 llocs de treball.

  
Desplegament de l’estratègia smart city

Desplegament de l’estratègia smart city. Barcelona vol 
avançar en el concepte smart i treballar d’acord amb 
els principis d’una ciutat intel·ligent: definir el model de 
ciutat i els seus sistemes, desenvolupar l’economia dels 
serveis i definir els plans d’acció perquè la ciutat sigui 
més resilient i habitable. Les noves tecnologies es van 
incorporant a l’espai públic de forma natural pel ciutadà, 
integrant els projectes smart de manera transversal i 
progressiva. Aquest desplegament es concreta en 3 lí-
nies de treball: 

 Aprofitar totes les actuacions que es facin a la via pú-
blica per desplegar infraestructures de telecomunica-
cions i sensorització, com ara canalitzacions, encami-
nadors (routers), punts d’accés, etc.

 Garantir el subministrament correcte de dades al siste-
ma per tal que es puguin transformar en informació es-
sencial per prendre decisions de manera més eficient.

 Estructurar l’espai públic amb els punts d’alimentació 
elèctrics necessaris independentment del servei que 
s’hi desenvolupi.

L’estratègia inclou diversos programes locals, alguns ja 
iniciats, entre els quals destaquen:

 Integració de les diferents xarxes de fibra òptica 
de la ciutat, per aconseguir la màxima cobertura que 
permeti la sensorització de la ciutat.

 Consolidació de la plataforma urbana, indepen-
ditzant les tecnologies dels seus proveïdors i posant a 
disposició de tercers les dades i aplicacions municipals.

 Obtenció de dades intel·ligents, que integrades i 
compartides permetin mesurar el nivell de desenvo-
lupament de la ciutat i millorar la seva governança.

 Creació d’illes autosuficients, per tal de millorar 
l’eficiència en el consum i la generació d’energia, amb 
la incorporació de cobertes solars, usos mixtos, cale-
facció conjunta per barri, reciclatge d’aigua i la utilitza-
ció de vehicles elèctrics.

 Telegestió del reg, per a la instal·lació d’un sistema 
centralitzat que permeti controlar les infraestructures 
de reg automatitzat.

 Potenciació del vehicle elèctric, a través de sistemes 
atractius per als ciutadans i les empreses com ara e-
sharing (bicicletes, motos i cotxes), e-furgo per a la dis-

Amb el desplegament del pla director d’il·luminació 
se seleccionen per a un conjunt de carrers i realitats 
socials, els criteris lumínics  més adients. La 
tecnologia LED permet millorar la sensació lumínica.

tribució de mercaderies, serveis d’e-taxi i línies d‘e-bus.

 Consolidació dels smart parking, que incorpo-
ren senyalització lluminosa de places lliures, siste-
mes d’aprofitament d’ús públic de les places lliures 
d’aparcaments privats d’hotels, etc.

 Foment de l’smart citizen  , com a plataforma per 
generar processos participatius de les persones, con-
nectant dades, ciutadans i coneixement.

 Implementació del Pla Director d’il·luminació 
(smart lighting) que vetlli per al compliment dels cri-
teris lumínics (temperatura de color, nivells, contras-
tos, etc.) de la manera més eficient energèticament.

 Increment de mobiliari urbà intel·ligent, incorpo-
rant els criteris i l’estratègia de ciutat intel·ligent (habi-
tabilitat, viabilitat i sostenibilitat).
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El Mapa Barcelona + Sostenible es basa en els 
principis de sostenibilitat, coresponsabilitat, 
equitat, inclusió, innovació, transparència i 
proximitat.

comerç, serveis i turisme sostenible
empreses i organitzacions sostenibles
informació i educació ambiental
instal·lacions ambientals i ecoinnovació
mobilitat i accessibilitat
participació i innovacions comunitàries
patrimoni natural i cultural

12.4.3 Col·laboració entre 
Ajuntament i altres entitats per 
fomentar la sostenibilitat a la ciutat

 El Mapa Barcelona + Sostenible  , com a 
innovació ecosocial

És un projecte col·laboratiu entre l’Ajuntament i les enti-
tats d’Espai Ambiental, Societat Catalana d’Educació Am-
biental, la Casa Orlandai, el Centre de Recerca i Informa-
ció en Consum, Barnamil, Ciència en Societat i la Fundació 
Catalana per a la Prevenció de Residus i  el Consum Res-
ponsable. És un mapa virtual interactiu que reuneix les 
iniciatives socioambientals rellevants de la ciutat, com les 
d’infraestructures i equipaments ambientals, els refugis 
de flora i fauna, les botigues de productes locals i ecolò-
gics, allotjaments, empreses amb valor ambiental afegit 
o iniciatives a favor d’una mobilitat més sostenible, etc. El 
mapa és també una xarxa social que permet compartir 
experiències ciutadanes (relats, fotografies i activitats) de 
la ciutat. El mapa s’anirà enriquint de manera continuada 
amb aportacions d’entitats i veïns dels barris a través de 
tallers de mapatges col·laboratius i de contribucions par-
ticulars.  El 2014 es preveu que la web estigui funcional i 
el 2015 l’aplicació mòbil per IOS i ANDROID.
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