
1a sessió  

Grup de treball 

 
28 de setembre de 2017 



Web de la Convenció B+S 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/equador-del-compromis-ciutada-per-la


 

17.00-17.10 h  Benvinguda i presentació. Objectius i pla de treball del grup 

17.10-17.45 h  Elements per a la diagnosi: indicadors, acció municipal i de la  

            xarxa Barcelona + Sostenible 

17.45-19.15 h  Treball en grups sobre els objectius del Compromís.  

                         Destacar avenços i identificar reptes  

19.15-19.35 h  Posada en comú 

19.35-20.00 h  Propers passos del grup i implicació a la Convenció 

Programa de la sessió 



Documents de referència 



Del verd urbà a la renaturalització de la ciutat 

Biodiversitat 

Objectiu 1 



1.1 Superfície verda Superfície verda per habitant m2/ h. 17,2 17,5 17,6 17,6 17,6 Millora

1.2 Biodiversitat de 

les aus    
Índex d'evolució poblacional: Empitjora

Espècies autòctones -- 0,84 0,80 0,8 0,86 0,80

Espècies assilvestrades -- 1,02 1,16 1,29 1,22 1,15

Tendència 2015 2016201420132012UnitatIndicador

La superfície verda total i per 

habitant ha augmentat fins a 

l’any 2015, moment en què 

sembla que s’estabilitza. 

Les poblacions d’espècies 

d’ocells autòctons han disminuït 

i les d’espècies d’ocells 

assilvestrades han augmentat.  



1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

Accions municipals 
 

• Pla del verd i de la biodiversitat de 

Barcelona 2020 

 

• Mesura de govern – Programa 

d’impuls de la infraestructura 

verda de Barcelona (2017) 

 

• Programes de conservació de la 

biodiversitat. Amfibis-naturalització 

de basses, ratpenats, ocells... 

 

Bones pràctiques 
 

• Camins de Natura. Itineraris vitals i 

història de l’educació ambiental – 

Societat Catalana d’Educació 

Ambiental (SCEA). 

 

• Peix de Custòdia. Consum 

responsable de peix – Submón i 

Acciónatura. 

 

• Noves llars pels insectes i els 

ratpenats. Hotels d’insectes i caixes 

nius – Escoles + Sostenibles 

 

 



Del carrer per circular al carrer per viure-hi 

Espai públic i mobilitat 

Objectiu 2 



2.1 Ecomobilitat Pes de l'ecomobilitat en els 

desplaçaments realitzats
73,33% 73,53% 73,82% 73,90% 73,90% Millora

2.2 Seguretat viària
Nombre de víctimes en 

accidents de trànsit
Nombre 279 281 282 226 220 Millora

Tendència 2015 2016201420132012UnitatIndicador

Augment progressiu i 

estabilització de la proporció de 

desplaçaments realitzats amb 

modes d’ecomobilitat (transport 

públic, a peu i bici). Augment dels 

desplaçaments totals i els 

realitzats amb transport privat. 

Disminució progressiva del 

nombre de víctimes (morts i 

ferits greus) causades per 

sinistres de trànsit.   



Accions municipals 
 

• Programa Superïlles. 

Conceptualització, projectes pilot 

 

• Pla de Mobilitat Urbana 2013-18. 

(en actualització) Nova Xarxa de Bus 

 

• Mesura de Govern - Estratègia de 

la Bicicleta (2015) 

Bones pràctiques 
 

• Cursa de Transports urbana. 

L’impacte ambiental dels 

desplaçaments de la ciutat – 

Promoció del Transport Públic (PTP) 

 

• Park(ing) Day Barcelona. Ciutats 

més sostenibles i saludables – 

Associació Espai Ambiental. 

 

• A l’escola, sense fum. Aparcaments 

de monopatins, patinets i bicis per 

promoure la mobilitat sostenible - 

Escoles + Sostenibles. 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 



Dels estàndards a l’excel·lència 

Qualitat ambiental i salut 

Objectiu 3 



3.1 Qualitat de 

l'aire
Concentració de contaminants: Millora

NO 2 µg/m3 44 40 39 43 39

PM 10 µg/m3 31 24 25 28 24

PM 2,5 µg/m3 18,6 15,3 14,7 17,1 13,8
3.2 Qualitat 

acústica
Proporció de població exposada 

a determinats nivells de soroll:
Estable

Ldia>65 dB(A) Percentatge 40,25% -- -- -- --
 

Lnit>55 dB(A) Percentatge 56,18% -- -- -- --

3.3 Qualitat de 

l'aigua de consum 

humà

Proporció de controls i 

determinacions que compleixen 

els valors normatius:

Percentatge  Millora

Qualitat microbiològica 99,8% 99,9% 99,7% 99,9%

Qualitat fisico-química 99,9% 100% 100% 100%

Desinfecció 95,7% 97,6% 97,7% 99,4%

Concentració de THM 100% 100% 100% 100%

Tendència 2015 2016201420132012UnitatIndicador



Disminució de les concentracions 

mitjanes anuals de NO2, PM10 i 

PM2,5, si bé superen els valor de 

referència anuals de l’OMS.   

Manteniment dels controls de 

qualitat microbiològica, 

fisicoquímica i THM en el màxim 

assolible.  



3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

Accions municipals 
 

• Pla de Millora de la Qualitat de 

l’Aire de Barcelona (2015-2018) 

 

• Pla per la reducció de la 

contaminació acústica de la ciutat 

de Barcelona (2010-2020) 

 

• Estratègia d’Impuls de la Política 

Alimentària 2016-2019 

Bones pràctiques 
 

• En Bici Sense Edat. Noves 

pedalades per experimentar la 

felicitat – Vanapedal i Biciclot. 

 

• Fira Agrícola de Collserola. 

Promoció de la producció i el consum 

ecològic -  Associacions de veïns de 

Vallvidrera i de Mas Sauró. 

 

• Menjadors escolars + sostenibles – 

Escoles + Sostenibles 

 

 



De la Barcelona tecnològica a la Barcelona intel·ligent 

Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero 

Objectiu 4 



4.1 Renovació del 

parc d'habitatges

Nombre d'habitatges renovats 

per càpita

Nombre 

d'habitatges / 

1.000 h.

1,24 0,91 1,1 1,13 1,85 Millora

4.2 Consum d'aigua 
Volum d'aigua consumida per 

habitant i dia :

Tots els sectors

 Sector domèstic

 

Proporció d'aigua consumida 

pels serveis municipals d'origen 

freàtic (Index sostenibilitat)

l/ h. per dia

%

163,2

108,2

19,2%

160,9

108,4

20%

156,3 

104,4 

 

20,18%

159,2

105,5

20,24%

162,5

107,5

17,8%

Millora

4.3 Penetració de 

les TIC a les llars

Proporció de llars amb connexió 

a internet
% 79,0% 84,4% 85,7% 90,3% 89,7% Millora

Tendència 2015 2016201420132012UnitatIndicador



Després del descens des 
del 2012, tendència de 
recuperació des del 2014, 
tant pels habitatges nous 
com reformats.  

Augment del consum 
total i del sector 
domèstic per habitant 
des del 2014, donant-se 
una inflexió en el  
descens des del 2012.  

Estabilització de la 
proporció de llars amb 
accés a internet després 
d’un augment constant des 
de l’any 2004. Lleugera 
disminució de la proporció 
de població que utilitza 
internet després d’un 
creixement continuat.  



4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

Accions municipals 
 

• Mesura de Govern – Transició cap 

a la Sobirania energètica (2016-

2019).  

 

• Pla Tècnic per a l’Aprofitament 

dels Recursos Hídrics Alternatius 

2012-15.  En actualització 

 

• Pla de Transformació Digital 2017-

2020.  

 

Bones pràctiques 
 

• Setmana i Fira Rehabilita. Els 

beneficis de la rehabilitació per 

millorar els habitatges – CAATEEB. 

 

• Edifici Bioclimàtic. Certificació 

LEED – Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB). 

 

• La Revolució Verda. L’Eskamot Verd 

dinamitza projectes ambientals a les 

xarxes i mitjans de comunicació – 

Col·legi Sant Ramon Nonat. 

 

 



Objectiu 5 



5.1 Consum 

responsable

Nombre d'iniciatives de consum 

responsable registrades

Nombre de 

punts d'interès
-- 280 436 955 1.181 Millora

5.2 Generació de 

residus municipals 
Residus municipals generats Kg/ h.per dia 1,27 1,24 1,26 1,28 1,30 Empitjora

5.3 Recollida 

selectiva de residus 

Proporció de residus municipals 

recollits selectivament
Tones RM 37,17% 36,16% 36,12% 36,30% 35,93% Empitjora

5.4 Destí dels 

residus

Proporció de residus municipals 

que van als diferents destins:
Tones de RM Empitjora

Dipòsit controlat 5,5% 3,6% 3,2% 2,6% 2,7%

Valorització energètica 

incineració
8,2% 5,0% 6,2% 5,5% 3,3%

Valorització energètica 

biomasa
-- -- 1,0% 1,0% 0,9%

Valorització material 36,7% 36,1% 35,1% 35,5% 35,1%

Tractament mecanico-biològic 49,6% 53,9% 54,5% 55,7% 58,1%

Tendència 2015 2016201420132012UnitatIndicador



El nombre d’iniciatives de 
consum responsable registrades 
en el Mapa B+S manté una 
trajectòria d’augment en les tres 
categories d’activitats 
registrades: mobilitat  i 
accessibilitat , participació i 
innovacions comunitàries i 
comerç i serveis. 

Els residus municipals generats (en 
termes absoluts i per habitant i 
dia) manté la tendència d’augment 
des de l’any 2014  seguint la 
trajectòria de recuperació de la 
capacitat de consum de les llars 



Disminució de la proporció de 
residus recollits selectivament 
assolint el 2016 el valor més baix 
d’aquest segon període.  

Disminució de la proporció de 
residus municipals valoritzats 
materialment i energèticament 
des de l’inici del període 
analitzat allunyant-se de 
l’objectiu pel que fa la proporció 
valoritzada.  



Accions municipals 
 

• Pla de Prevenció de Residus 

Municipals (2012-2020) 

 

• Mesura de Govern - L’estratègia de 

residu zero de Barcelona (2016) 

 

• Estratègia d’impuls del Consum 

Responsable (2016-2019) 

 

 

Bones pràctiques 
 

• Assaig General: Menjar, emergència 

sostenible i disseny. FADfest 2016 – 

FAD. 

 

• Renova la teva roba i joguines. 

L’intercanvi com a estratègia de 

consum conscient i prevenció de 

residus – Ajuntament de Barcelona i 

equipaments culturals. 

 

• Escola Impremta. Una xarxa de 

donacions basada en un model de 

proximitat – Vanguard Gràfiques. 

 

 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

5.10 



De la intervenció sectorial a la coordinació efectiva 

Bon govern i responsabilitat social 

Objectiu 6 



6.1 Despesa 

municipal en 

l'àmbit ambiental i 

social

Proporció de la despesa 

municipal en polítiques de medi 

ambient i socials

Euros 75,90% 75,50% 75,30% 75,1% 75,9% Estable

6.2 Endeutament 

del govern 

municipal

Capacitat de retorn del deute 

expressada com la proporció 

que suposa el deute sobre els 

ingressos corrents.

Euros 52,1% 46,7% 38,6% 32,8% 32,9% Millora

6.3 Organitzacions 

amb certificació 

ambiental o social

Nombre de certificacions en 

l’àmbit de la sostenibilitat 

Nombre de 

certificacions
-- 183 236 292 327 Millora

Tendència 2015 2016201420132012UnitatIndicador



Augment del nombre 
d’empreses, serveis i/o productes 
amb certificacions de 
sostenibilitat vigents. Augment 
de les de gestió empresarial i 
organitzativa (Acords Voluntaris, 
EMAS i SGQA) i de les 
d’urbanisme i edificació 
sostenibles (BREEAM, LEED i 
GBCe-VERDE). Manteniment de 
l’Ecolabel. 

Augment de la proporció 
de la despesa destinada a 
polítiques socials i 
disminució de la destinada 
a polítiques 
mediambientals. 
Considerant els dos àmbits 
conjuntament (social i 
ambiental), es manté.  

L’endeutament del govern 
municipal (en termes 
absoluts i relatius per 
habitant) s’estabilitza 
després del descens iniciat 
l’any 2011. La capacitat de 
retorn del deute municipal 
es manté. 



6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 

Accions municipals 
 

• Programa Ajuntament +Sostenible 

- Aprovació del Decret de 

Contractació Sostenible 

 

• Plataforma digital participativa: 

Decidim Barcelona 

 

• Treball dels Consells de 

participació. Consell Ciutadà per la 

Sostenibilitat 

 

Bones pràctiques 
 

• Viver d’empreses EMAS. Protecció 

ambiental i desenvolupament 

sostenible  - Club EMAS. 

 

• Balanç Social. Per la transparència i 

la construcció de Mercat Social – 

Xarxa d’Economia Solidària (XES). 

 

• 22@ Districte certificat. La 

certificació energètica com a eina de 

qualitat i millora ambiental i de 

dinamització -  22@ Network Bcn. 

 

 



Objectiu 7 



7.1 Esperança de 

vida en néixer Esperança de vida en néixer Anys Millora

Global 83,0 83,8 83,9 --

Dones 85,7 86,6 86,7 --

Homes 79,9 80,7 80,5 --

7.2 Accessibilitat a 

l'habitatge

Esforç econòmic d'accés a 

l'habitatge
Euros 29,6% 32,0% 31,2% 33,0% Empitjora

7.3 Nivells 

d'ocupació
Taxa ocupació Persones 65,1% 65,4% 67,6% 69,2% 71,4% Millora

Taxa atur 18,8% 17,2% 16,4% 13,3% 11,6%

Taxa atur juvenil 43,6% 49,7% 35,0% 24,9% 19,6%

7.4 Distribució de la 

renda

Proporció de la població segons 

renda familiar disponible
% població Empitjora

Baixa 39,3% 41,8% 42% --

Mitjana 44,1% 44,3% 44% --

Alta 16,6% 13,9% 14% --

Tendència 2015 2016201420132012UnitatIndicador

7.5 Accés a l'oferta 

cultural
Persones Millora

Proporció de la despesa mitjana 

de les llars en cultura  
5,8% 5,9% 6,80% 6,80% 6,80%

Visites biblioteques 6.439.112 6.343.803 6.433.294 6.175.624 6.376.796

Visitants museus públics 8.293.358 9.980.316 14.641.391 14.116.157 13.252.527

Visitants museus privats 11.295.426 10.957.392 11.154.318 11.959.746 12.875.701

Espectadors cinemes 6.520.512 5.635.099 5.971.101 6.254.724 6.244.174

Espectadors arts escèniques 2.609.020 2.318.628 2.468.878 2.421.229 2.466.355

7.6 Satisfacció 

ciutadana

Grau de satisfacció ciutadana 

amb el fet de viure a la ciutat

Grau de 

satisfacció
7,5 7,7 7,6 7,8 7,9 Millora



Augment de l’esperança 
de vida de les dones i 
els homes des del 2012 
si creixen les diferències 
per barris. 

Increment de l’esforç 
econòmic de les llars per 
accedir a un habitatge de 
lloguer o comprar un 
habitatge nou. Augment 
del preu mitjà del lloguer. 

Augment de la població 
ocupada i disminució 
progressiva tant de la taxa 
d’atur com de la d’atur 
juvenil.   



Augment de la renda 
familiar disponible mitjana 
del conjunt de la població a 
la vegada que una 
polarització en la seva 
distribució (molt baixa i 
molt alta). La reactivació de 
l’economia i de l’ocupació a 
la ciutat no estan sent 
factors suficients en 
l’adreçament de les 
desigualtats. 

Augment del nombre de 
persones visitants de museus 
i espais d’exposicions. 
Disminució del nombre de 
persones espectadores de 
cinemes i d’arts escèniques 
així com de les visites  a les 
biblioteques. Augment de la 
despesa de les llars en 
cultura. 

Augment del grau de satisfacció 
de la població de de viure a la 
ciutat. Augment de la satisfacció 
amb els serveis d’atenció a les 
persones, els de l’àmbit de la 
cultura i els esports, els de medi 
ambient i els referits al 
manteniment de l’espai públic. 
Disminució de la satisfacció amb 
els serveis referits a la mobilitat i 
els transports. 



7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

7.10 

Accions municipals 
 

• Acord Ciutadà per una Barcelona 

Inclusiva. Implica més de 600 

organitzacions 

 

• Pla de Barris de Barcelona (2016-

2020) 

 

• Creació dels Punts 

d’Assessorament Energètic i de 

garantia de subministraments 

bàsics 

Bones pràctiques 
 

• Pont Solidari. Dues dècades de 

serveis solidaris- Fundació Banc de 

Recursos. 

 

• Fuel Poverty group. Actuacions a 

llars de persones vulnerables – 

Ecoserveis. 

 

• Projecte Radars. Reducció del risc 

d’aïllament de la gent gran – Institut 

Municipal de Serveis Socials. 

 

 



De la preocupació per la sostenibilitat a una economia que s’hi fonamenti 

Progrés i desenvolupament 

Objectiu 8 



8.1 Innovació

Proporció de persones 

ocupades en serveis intensius 

en coneixement de tecnologia 

capdavantera

Persones 

afiliades a la SS
4,9% 5,0% 5,4% 5,8% 6,1% Millora

Tendència 2015 2016201420132012UnitatIndicador

Augment de la proporció d’ocupats en serveis de tecnologia 
capdavantera. El nombre de persones afiliades en aquest 
sector assoleix l’any 2016 el valor màxim de tota la sèrie 
temporal. 



Accions municipals 
 

• Pla d’Impuls de l’Economia Social i 

Solidària a la ciutat de Barcelona 

 

• Convocatòria de Subvencions per 

a l'Impuls Socieconòmic del 

Territori. Activació economia local 

 

• Impost d’Estades en Establiments 

Turístics (IEET) 

 

Bones pràctiques 
 

• Assís Verd. Formació sociolaboral 

per a persones en situació de sense 

llar – Fundació Assís. 

 

• Finançament participatiu. 

Plataforma web per generar una 

economia sostenible i solidària – 

ECrowd. 

 

• Laboratori d’Ecoinnovació. 

Identificar oportunitats de negoci que 

tinguin el medi ambient com a 

impulsa de millora – Fundació Fòrum 

Ambiental. 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 
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8.8 

8.9 

8.10 



De la conscienciació a la coreponsabilització amb coneixement de causa 

Educació i acció ciutadana 

Objectiu 9 



9.1 Nivells 

d'estudis

Proporció de població segons el 

nivell d'estudis completats
% persones Millora

Univ. 34,0% 34,8% 33,1% 36,9% 37,8%

Sec. Prof. 16,9% 14,9% 16,8% 19,1% 18,0%

Sec. Gen. 20,7% 20,9% 22,3% 18,3% 19,3%

Obligatoris 24,2% 25,0% 23,6% 22,3% 20,9%

Obligatoris no finalitzats 4,0% 4,0% 3,9% 3,3% 3,8%

9.2 Escoles que 

participen en 

projectes 

Nombre d'escoles que 

participen en projectes 

d'educació ambiental 

320 332 342 351 361 Millora

Tendència 2015 2016201420132012UnitatIndicador

Augment del nombre d’escoles que 
participen en projectes d’educació 
ambiental. Creixement del nombre de 
projectes triennals. 



Accions municipals 
 
• Pla BUITS (Buits Urbans amb 

Implicació Territorial i Social).  

 

• Xarxa de més 1000 signants del 

Compromís Ciutadà per la 

Sostenibilitat (B+S). Nou programa 

Comerç+Sostenible  
  
• Pacte per la Mobilitat. Espai de 

participació i grups de treball 

Bones pràctiques 
 

• Tinguem Cura del Planeta. Un 

projecte per promoure la participació 

de l’alumnat de secundària en la 

millora del planeta – Escoles + 

Sostenibles i Xarxa d’Escoles per la 

Sostenibilitat de Catalunya (XESC). 

 

• Embolcalls + Sostenibles – Escoles 

+ Sostenibles. 

 

• Festival Internacional de Cinema 

del Medi Ambient - FICMA. 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 
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9.7 

9.8 

9.9 

9.10 



De la resposta puntual a l’acció global 

Resiliència i responsabilitat planetària 

Objectiu 10 



10.1 Canvi climàtic
Volum emès de CO2 equivalent 

per habitant

Tones de CO2 

eq/ habitant
2,28 2,21 2,08 -- -- Millora

10.2 

Autosuficiència 

Proporció d'energia consumida 

generada localment
GWh 2,08% 2,16% 2,29% -- -- Millora

Tendència 2015 2016201420132012UnitatIndicador

Disminució de les emissions de CO2 eq 
per habitant. Disminució en els sectors 
industrial, comercial i serveis i domèstic. 
Augment en el sector dels transports i 
tractament dels RSU. 

Lleuger augment de la proporció d’energia 
produïda de fonts locals (renovables i 
residuals) respecte l’energia total 
consumida. Si bé l’energia generada 
localment ha disminuït des del 2012, la 
disminució important del consum 
d’energia ha fet que l’índex 
d’autosuficiència energètica hagi 
augmentat lleugerament. 



Accions municipals 
 

• Compromís de Barcelona pel 

Clima 

 

• Mesura de Govern -Resiliència 

Urbana (2016) 

 

• Pla Director de Cooperació per a la 

Justícia Global de Barcelona  

Bones pràctiques 
 

• Electrolineres. Instal·lació de punts 

de recàrrega elèctrica als centres de 

treball – Ferrocarrils de la Generalitat 

de Catalunya. 

 

• Pla d’Energia Participatiu. 

Repensar l’energia del barri, de 

manera compartida i en comunitat – 

PEP Sant Martí de Provençals, La 

Verneda i La Pau. 
 
• Acords Voluntaris. Reducció de les 

emissions de gasos  amb efecte 

d’hivernacle per part de membres de 

la xarxa B+S. 

10.1 

10.2 
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Dinàmica 

Primera ronda  
 

1. Biodiversitat: 

del verd urbà a la renaturalització de la ciutat 

  

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero: 

de la Barcelona tecnològica a la Barcelona 

intel·ligent 

 

5. Ús racional dels recursos: 

de la societat del consum al consum 

responsable 

 

6. Bon govern i responsabilitat social: 

de la intervenció sectorial a la coordinació 

efectiva 

 

 7. Benestar de les persones: 

de la ciutat acollidora a la societat cohesionada  

Segona ronda  
 

2. Espai públic i mobilitat: 

del carrer per circular al carrer per viure-hi 

 

3. Qualitat ambiental i salut: 

dels estàndards a l’excel·lència 

  

8. Progrés i desenvolupament: 

de la preocupació per la sostenibilitat a una 

economia 

que s’hi fonamenti 

  

9. Educació i acció ciutadana: 

de la conscienciació a la coresponsabilització amb 

coneixement de causa 

  

10. Resiliència i responsabilitat planetària: 

de la resposta puntual a l’acció global 
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