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Objectiu 10. Resiliència i responsabilitat planetària: de la resposta 

puntual a l’acció global 
 

Plans, programes i projectes estratègics transversals  

Compromís de Barcelona pel Clima (2015-2017): En el marc de la celebració a París 

de la COP21, la xarxa de signants del Compromís va decidir anar un pas més enllà i 

marcar uns objectius ambiciosos de mitigació i adaptació i concretar les accions 

climàtiques a curt i llarg termini per assolir-los. Actualment s’està treballant en un nou 

Pla Clima que inclou objectius de mitigació (reducció del 40% pel 2030) i d’adaptació. 

Pla d’Energia, canvi climàtic i la qualitat de l’aire de Barcelona (2011-2020): pla 

transversal per reduir les emissions de GEH, tant a nivell de ciutat com a nivell 

municipal un 20% a l’any 2020 respecte 2008. Ha de permetre avançar en la millora de 

l’eficiència energètica i la reducció del consum d’energia així com de les emissions, 

millorant la qualitat de l’aire i la del subministrament energètic dels diferents sector 

consumidors de la ciutat. L’actualització del pla s’integrarà en el nou Pla Clima. 

Mesura de Govern -Resiliència Urbana (2016):  aquesta mesura recull els principis 

del model de resiliència de Barcelona i els conjunt d’actuacions que s’estan 

desenvolupant dins d’aquest marc. 

Pla d’Acció Exterior i Justícia Global 2017-2020 i Pla Director de Cooperació per 

a la Justícia Global de Barcelona (2017-2020): instruments en elaboració que 

assenyalaran les línies directrius de la política exterior de la ciutat en totes les seves 

dimensions: governança, relacions amb altres ciutats, xarxes internacionals, cultura, 

cooperació, relacions econòmiques, etc. En aquests documents estratègics es promou 

que  la sostenibilitat local i global, i la lluita contra el canvi climàtic siguin elements 

transversals de l’acció exterior de l’Ajuntament de Barcelona. 

Plans, programes i projectes estratègics espec ífics de la línia d’acció  

Línia d’acció 1. Millorar la capacitat d’acció proactiva i preventiva per disminuir la 
vulnerabilitat. Governança i gestió integral de riscos. 

Mesura de Govern -Resiliència Urbana (2016) 
 
Departament de Resiliència: s’ha dotat de l’estructura organitzativa necessària per 
liderar i coordinar els projectes de resiliència urbana. Treballa per reduir les 
vulnerabilitats de la ciutat, millorar la capacitat de resposta i per recuperar-se el més 
ràpid possible i amb la menor pertorbació de situacions crítiques.  
 
Avaluació preliminar de les vulnerabilitats dels subministraments de serveis 
(2009): l’Ajuntament va dur a terme el projecte 3Ss (Garantia de Subministrament de 
Serveis) per analitzar les vulnerabilitats de les infraestructures i serveis urbans tenint 
en compte les interdependències existents, detectar els riscos potencials que se’n 
derivaven i poder així orientar els projectes de millora per tal de reduir-los. 
 
Anàlisi del risc a través de la plataforma de resiliència: plataforma que proveeix 
informació rellevant de l’estat de funcionament de la ciutat dels diferents actors 
implicats i serveix de suport a la presa de decisions, ja sigui per gestionar 

http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2015/11/Compromis_Bcn_Clima.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlaEnergia_CanviClimatic_QualitatAire-2011-2020.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/88323/6/resiurbmeg-20160217.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/ca/
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/ca/elaboracio-del-pla-director-2017-2020
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/ca/elaboracio-del-pla-director-2017-2020
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/88323/6/resiurbmeg-20160217.pdf
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emergències durant situació de crisi, com per la resolució d’incidències de diferents 
nivells de criticitat.  
 
Reducció del risc amb les Taules de Resiliència: organitzades en grups de treball 
sectorial on hi col·laboren tots els agents implicats, desenvolupen projectes específics 
per tal de reduir vulnerabilitats identificades, facilitant la interacció i coordinació entre 
departament i àmbits de ciutat 
 
Gestió del risc a través de la central d’operacions: gestiona les incidències 
detectades en l'espai públic pels ciutadans, la Guàrdia Urbana o altres serveis 
proactius que afecten els serveis d’Ecologia Urbana, i que requereixen una acció i 
reparació urgent.  
 
Millora de la gestió d’incidències: s’han elaborat uns protocols d’actuació per, en 
determinades casuístiques, identificar aquelles incidències que poden ser crítiques, 
comunicar-les als serveis 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. 
 
Plans d’Actuació i Plans Específics d’Emergència Municipal: s’han establert un 
seguit de plans en cas d’insuficiència de drenat i/o inundacions, d’incendis forestals, 
per a neu i gel, per manca de subministrament elèctric i de gas, entre d’altres. 

Situació  
actual 

 

 

Línia d’acció 2. Protegir el clima. Comptabilitzar, prevenir i minimitzar les emissions 
d’efecte d’hivernacle. En el cas que no es puguin reduir a zero, recórrer a la 
compensació. 

Pla d’Energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire de Barcelona (2011-2020)   
/ Compromís de Barcelona pel Clima 
 
Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Barcelona (2015-2018): actuacions en 
curs i futures per tal de lluitar contra la contaminació de l'aire de Barcelona. Es 
presenten mesures estructurals com zones baixes d’emissions, canvis en el model de 
ciutat, gestió de la mobilitat a través de la regulació de l’aparcament, polítiques 
d’impuls de vehicles menys contaminants, regulació del taxi i les mercaderies, i pla de 
vigilància de la salut. 
 
Compensació d’emissions: l’Ajuntament té un programa per compensar les 
emissions originades en l’organització d’actes i publicacions. Amb la compensació es 
dóna suport a projectes verificats d’energies renovables i de conservació de recursos 
que no es podrien dur a terme sense el finançament que proporciona la compra de 
crèdits. 

Situació 
actual  

 

 

Línia d’acció 3. Prevenir i gestionar les conseqüències del canvi climàtic: adaptar 
les infraestructures, garantir la disponibilitat d’aigua, minimitzar els efectes sobre la 
salut, seleccionar espècies vegetals adequades, etc. 

Pla de Resiliència i Adaptació al Canvi Climàtic: s’està redactant aquest pla per 
construir una ciutat més resilient i menys vulnerable, incorporar les variables de 
resiliència i el canvi climàtic en la planificació, sistematitzar i definir una metodologia 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlaEnergia_CanviClimatic_QualitatAire-2011-2020.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlaEnergia_CanviClimatic_QualitatAire-2011-2020.pdf
http://lameva.barcelona.cat/compromispelclima/ca/compromis-pel-clima/compromis-de-barcelona-pel-clima
http://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/sites/default/files/pdfs/PMQAB_CAT_2014.pdf
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per a la identificació i avaluació de riscos, definir un sistema de monitoratge de la 
resiliència, entre molts altres. Aquest Pla s’integrarà en el nou Pla Clima. 
 
Projeccions climàtiques a Barcelona: amb el Servei Meteorològic de Catalunya i 
Barcelona Regional s’ha analitzat com el canvi climàtic afectarà a Barcelona a nivell 
de temperatura i precipitació, a una escala de 1x1 km i seguint les recomanacions de 
l’IPCC. S’han analitzat l’escenari RCP 4.5 (equivalent a què passaria si aconseguim 
els objectius de París) i el 8.5 (si no fem res i seguim amb el ritme actual d’increment 
d’emissions), per a 2040, 2070 i 2100. 
 
Anàlisi de vulnerabilitats: s’està estudiant com aquestes projeccions climàtiques 
poden afectar a la ciutat a nivell de major exposició a onades de calor; efecte illa de 
calor; biodiversitat; qualitat de l’aire; garantia de subministrament d’aigua i energia; la 
inundabilitat per manca de drenatge, fluvial i marítima; riscs potencials sobre les 
infraestructures crítiques de ciutat, i incendis forestals. 
 
Anàlisi dels plans d’adaptació al canvi climàtic (2014): benchmarking on 
s’analitzen de forma general els impactes, efectes i reptes de la ciutat de Barcelona, i 
especialment, es fa una completa anàlisi de diferents estratègies urbanes d’adaptació 
al canvi climàtic en 32 ciutats de tot el món, per finalment, establir recomanacions.  
 
Barcelona, ciutat resilient al canvi climàtic (2014): estudi on es descriu com afecta 
el canvi climàtic a Barcelona, què està fent la ciutat per adaptar-se i quins plans i 
programes existents s’hi relacionen.  
  
Pla d’Actuació per Prevenir els Efectes de les Onades de Calor sobre la Salut: 
operatiu preventiu per a les persones vulnerables amb el qual, a través dels serveis 
d’atenció a les persones vulnerables, s’informa de la situació de risc, se’n fa un 
seguiment i s’activen tot un seguit de mesures. 
 
Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona 2020: en el pla es preveuen línies 
d’acció encaminades a aprofundir 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. Així com l’aportació de la vegetació a la regulació microclimàtica i a 
minimitzar l’efecte illa de calor.  
 
Mesura de Govern - Pla director de l’Arbrat (2017-2037): es planteja com a un dels 
objectius “disposar d’un arbrat adaptat, resilient i com a eina d’adaptació al canvi 
global” i “2. Garantir que dins la trama urbana un 40% de les espècies d’arbres siguin 
adaptades al canvi global, en lloc del 30 % actual” 
 
Pla d’Estabilització de les Platges de Barcelona: el pla té com objectiu la protecció 
de la façana marítima de ciutat i evitar la pèrdua de sorra que es produeix per efecte 
dels temporals del mar. El projecte consisteix en el reforçament del front litoral.  
 
Protocol per Situació de Sequera: El protocol, annexat al Pla de Protecció Civil 
Municipal de Barcelona té com a objectiu establir un model d’actuació dels serveis 
municipals que garanteixi la coordinació i actuació operativa dels serveis i recursos 
necessaris a fi de minimitzar els efectes de les situacions de sequera, anticipant-se a 
situacions de risc amb mesures concretes i sensibilitzant a la població. Aquest 
protocol, actualment en fase d’aprovació, substituirà el fins ara vigent Pla d’Actuació 
Municipal per a Risc de Sequera, de 2007. 

Situació 
actual 

 

https://es.slideshare.net/MARIABELTRANMARIN/anlisi-dels-plans-dadaptaci-al-canvi-climtic
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/BCN_resilient_def.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla%20del%20verd%20i%20de%20la%20biodiversitat%20de%20Barcelona%202020.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/101548/3/Pla_arbrat_2017.pdf
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Línia d’acció 4. Caminar cap a l’autosuficiència energètica: reduir el consum 
d’energia i augmentar l’aportació d’energia renovable local per garantir-ne el 
subministrament. 

Mesura de Govern – Transició cap a la Sobirania energètica (2016-2019): el pla 
per a la transició cap a la sobirania energètica aposta per reduir el consum d’energia 
mitjançant l’eficiència energètica, l’autoconsum i l’ús responsable de l’energia per una 
màxima generació energètica local utilitzant recursos propis, ja siguin renovables com 
residuals i assegurar el subministrament bàsic per a tothom. 
 
Pla d’Energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire de Barcelona (2011-2020) 
 
Pla d’Autosuficiència Energètica dels Edificis Municipals (2010-2020): el pla 
preveu actuacions de reducció del consum d’energia ens instal·lacions municipals.  

Situació  
actual 

 

 

Línia d’acció 5. Recuperar i potenciar la producció alimentària local i de proximitat, 
tot millorant la seguretat, i avançar cap a la sobirania alimentària. Protegir i recuperar 
els espais de producció d’aliments. 

Xarxa d’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.  

Mercats Verds: aquesta campanya a la qual els mercats de Barcelona s’hi poden 
adherir, té per objectiu potenciar l’oferta de producte de proximitat, produït de manera 
respectuosa amb el medi ambient i augmentar la presència de producte ecològic 
fresc.  

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 6. Fer una bona planificació de la gestió de l’aigua, adaptant-ne la 
qualitat als diferents usos. Aprofitar els recursos hídrics alternatius disponibles: aigua 
de pluja, aigües grises i depurades, aigua freàtica. Millorar-ne els tractaments per 
possibilitar aquests usos o retornar-la al medi en condicions òptimes. 

Pla Tècnic per a l’Aprofitament dels Recursos Hídrics Alternatius (2012-2015): té 
com a objectiu la substitució progressiva de l’ús de l’aigua potable per aigua del freàtic 
en aplicacions com el reg de parcs i jardins, les fonts ornamentals, la neteja de 
carrers, entre d’altres. Actualment s’està redactant l’actualització del pla. 

Tècniques de Drenatge Urbà Sostenible (TEDUS): en la línia de gestionar 
inundacions i afavorir que la pluja s’infiltri en el subsòl i augmenti els reservoris 
subterranis d’aigua, s’impulsen les TEDUS per laminar els cabals punta i disminuir els 
volums d’escorriments. S’ha fet un estudi de recopilació i anàlisi d’experiències amb 
sistemes i dispositius de drenatge sostenible a Barcelona. 
 
Xarxa de dipòsits de retenció d’aigües pluvials: per tal d’evitar l’abocament directe 
al mar de l’aigua pluvial i alhora evitar inundacions, es compta amb un xarxa de 
dipòsits subterranis de retenció d’aigües pluvials. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 7. Minimitzar la petjada ecològica sobre el planeta: mar, zones 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/MesuraGovern_TransicioSobiraniaEnergetica.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/pla-recursos-h%C3%ADdrics-alternatius_62091.pdf
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humides, rius, boscos, atmosfera. Responsabilització de la ciutat respecte als seus 
impactes globals. 

Pla d’Energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire de Barcelona (2011-2020) 
 
Pla de Prevenció de Residus Municipals (2012-2020): s’està desplegant aquest pla 
per tal d'avançar i establir noves estratègies concretes que potenciïn un ús més 
eficient i racional dels recursos i un impuls a la prevenció de generació de residus, la 
reutilització i el reciclatge. Té la missió de fomentar la reducció de residus a la ciutat 
involucrant tots els agents implicats. 
 
Programa Ajuntament + Sostenible: un dels àmbits del programa és la inclusió de 
criteris ambientals en el conjunt de la compra i contractació municipal. Amb 
l’aprovació l’any 2015 de les Instruccions tècniques per a l’aplicació de criteris de 
sostenibilitat, s’estableixen els criteris ambientals que cal aplicar en la compra i 
contractació de 12 grups de productes i serveis. 
 
Estratègia d’Impuls del Consum Responsable (2016-2019): l’estratègia està 
adreçada a impulsar un nou model de consum social i ambientalment responsable, 
lligat a d’altres formes de produir, de distribuir la riquesa i de finançament, davant de 
l’actual model econòmic especulatiu, de producció i de consum que és profundament 
insostenible des de punt de vista ambiental, energètic i social, i individual. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 8. Mantenir el posicionament de la ciutat a escala internacional pel 
seu compromís amb la sostenibilitat. De manera especial, impulsar i liderar les 
polítiques sostenibilistes en l’àmbit mediterrani. 

Campanya Europea de Pobles i Ciutats Sostenibles: des de la signatura de la 
Carta d’Aalborg l’any 1995, Barcelona participa activament en aquesta campanya per 
avançar col·lectivament en la sostenibilitat de pobles i ciutats europees. L’any 2016 
Barcelona es va adherir i va fer aportacions a la Declaració Basca sobre Ciutats 
Sostenibles, un nou full de ruta per a ciutats i pobles europeus “creant municipis 
productius, sostenibles i resilients per una Europa habitable i inclusiva”.  
 
Impuls del Compromís de Barcelona pel Clima en el marc de la Conferència de 
la Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic (COP21): en el marc de la celebració a 
París de la COP 21, la xarxa de signants del Compromís va decidir anar un pas més 
enllà i marcar uns objectius ambiciosos de mitigació i adaptació i concretar les accions 
climàtiques a curt i llarg termini  per assolir-los.  Aquests objectius i projectes es 
recullen en el Compromís de Barcelona pel Clima. 
 
ICLEI - Local Governments for Sustainability: Barcelona es treballa conjuntament 
amb més de 1.200 ciutats membres de la xarxa ICLEI per avançar col·lectivament en 
la sostenibilitat local i global. Es col·labora en els àmbits de treball de la Comissió de 
les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, en el programa sobre 
biodiversitat local  Local Action for Biodiversity, o en el programa sobre Compra 
Sostenible Procura+.  
 
C40 Cities Climate Leadership Group: en l’àmbit de la protecció climàtica, 
Barcelona treballa amb aquesta xarxa de ciutats C40 fent lobby i compartint 
experiències amb més de 80 grans ciutats compromeses amb la lluita contra el canvi 
climàtic. 
 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/86371/1/BAB_13561.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/100997/1/estratimpulconsu_2017.pdf
http://bit.ly/2n1KPan
http://bit.ly/2n1KPan
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City Resilience Profiling Programme – UN-Habitat: Barcelona participa en aquest 
programa que proporciona als governs nacionals i locals eines per mesurar i 
augmentar la resiliència davant els impactes, incloent els relacionats amb el canvi 
climàtic.  
 
100 Resilient Cities: al participar en aquest programa, Barcelona obté accés a les 
eines, assistència tècnica i altres recursos per augmentar la resiliència urbana, en 
col·laboració amb altres ciutats d’arreu. 
 
Nou Pacte integrat d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia de la Unió 
Europea (2017): Barcelona s’ha adherit a aquest nou Pacte que integra objectius de 
mitigació, adaptació al canvi climàtic i justícia climàtica . Per tal de donar compliment 
a aquest compromís Barcelona està treballant en el Pla Clima. 
 
MedCities: xarxa de ciutats costaneres mediterrànies creada i amb seu a Barcelona. 
Els objectius són enfortir la capacitat de l'administració local i  reforçar la 
conscienciació d’interdependència i responsabilitat comuna pel que fa a les qüestions 
ambientals a la conca mediterrània. Des de la Direcció de Justícia Global i Cooperació 
Internacional s’hi col·labora activament impulsant la cooperació i l’intercanvi de 
coneixements ciutat-ciutat. 
 
NECSTOUR  - Network of European Regions for a Sustainable and Competitive 
Tourism: una xarxa de regions europees que vetllen pel turisme sostenible i la 
competitivitat. Barcelona està fent el procés d’adhesió a NECSTouR, com a membre 
associat, i participant a diversos grups de treball, entre els quals el d’Indicadors de 
Turisme Sostenible i ETIS. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 9. Cooperar amb altres ciutats i ciutadanies. Promoure la justícia social 
global fomentant la coresponsabilitat planetària. 

Pla d’Acció Exterior i Justícia Global 2017-2020 i Pla Director de Cooperació per 
a la Justícia Global de Barcelona (2017-2020) 
 
Pla d’adaptació al canvi climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2015-
2020): el pla d’adaptació consta de projeccions climàtiques, identificació i avaluació de 
riscos, línies d’actuació, plans de seguiment i sensibilització i comunicació, a partir del 
treball conjunt entre set ajuntaments de l’Àrea Metropolitana. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 10. Promoure la cultura de la pau i la cultura de la no-violència, 
afavorint la resolució pacífica de conflictes interns i externs a la ciutat. 

Pla d’Acció Exterior i Justícia Global (2017-2020) i Pla Director de Cooperació 
per la Justícia Global (2017-2020) 
 
Barcelona, ciutat refugi: l’objectiu és preparar la ciutat per acollir, assistir, proveir 
dels serveis necessaris i garantir els drets de les persones refugiades, i exigir als 
estats que compleixin les normes més elementals del dret humanitari. 
 
Programa Nausica: servei municipal que ofereix allotjament i manutenció a les 
persones sol·licitants d’asil excloses de les ajudes estatals. El programa, alhora, és 

http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/ca/
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/ca/elaboracio-del-pla-director-2017-2020
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/ca/elaboracio-del-pla-director-2017-2020
http://www3.amb.cat/repositori/PUBLICACIONS/SOSTENIBILITAT/Pla_adaptacio.pdf
http://www3.amb.cat/repositori/PUBLICACIONS/SOSTENIBILITAT/Pla_adaptacio.pdf
http://ciutatrefugi.barcelona/
https://www.slideshare.net/Barcelona_cat/mesura-de-govern-programa-nausica
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una plataforma per millorar els processos d’inserció social, laboral i d’autonomia 

Situació 
actual 

 

 

 


