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Objectiu 3. Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a l’excel·lència 

 

Plans, programes i projectes estratègics transversals  

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

pla transversal per reduir les emissions de GEH associades a la seva activitat 

municipal un 20% a l’any 2020. 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. L’actualització del pla s’integrarà en 

el nou Pla Clima. 

Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Barcelona (2015-2018): 
conjunt d’actuacions per tal de lluitar contra la contaminació de l'aire de Barcelona. Es 
presenten mesures estructurals com l’establiment de Zones de Baixes Emissions 
(ZBE), 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 i canvis 
en el servei de taxi i les mercaderies, i un pla de vigilància de la salut. 
 

Plans, programes i projectes estratègics específics de la línia 

d’acció 

Línia d’acció 1. Millorar la qualitat de l’aire, especialment pel que fa als òxids de 
nitrogen, les partícules en suspensió i els al·lergògens. Disminuir el trànsit motoritzat, 
fomentar els combustibles menys contaminants i el vehicle elèctric, i reduir l’ús del 
gasoil. 

Signatura de l’Acord a la Xarxa de Ciutat i Pobles cap a la Sostenibilitat per un 
Aire més Net (2013): l’Ajuntament va aprovar la Declaració Institucional d’adhesió a 
aquest acord amb la qual es compromet a implementar mesures de caràcter 
estructural, de forma coordinada i responsable amb les diferents administracions i 
institucions.  
 
Taula contra la contaminació atmosfèrica: espai transversal amb la finalitat de 
donar resposta al problema de contaminació atmosfèrica de la ciutat. En la taula 
s’analitza la situació de la qualitat de l’aire, es proposen i es desenvolupen mesures 
correctores, s’informa i es fa el seguiment; i s’analitza l’actuació davant episodis de 
contaminació. 
 
Programa de mesures contra la contaminació de l’aire: conjunt d’accions 
establertes per l’Ajuntament de Barcelona i encaminades a fer front a la problemàtica 
de la contaminació atmosfèrica  i millorar la qualitat de l’aire de la ciutat. 
 
Nova web per difondre la qualitat de l’aire: la web mostra dades en temps real i en 
funció de les previsions meteorològiques fa una previsió dels nivells de pol·lució a 24 i 
49 hores. També informa de les normatives vigents, amb el llindar permès per a cada 
tipus de contaminant i fa difusió sobre els episodis de contaminació i les mesures 
implementades. 
 
Material educatiu sobre la qualitat de l’aire i la mobilitat sostenible: aviat es 
publicarà un llibre per al professorat i una maleta pedagògica sobre la qualitat de l’aire 
i la mobilitat sostenible. 

Situació  

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://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/sites/default/files/pdfs/PMQAB_CAT_2014.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/sites/default/files/pdfs/PMQAB_CAT_2014.pdf
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actual  

 

Línia d’acció 2. Crear zones de baixa emissió on només es permeti la circulació 
lliure dels vehicles que compleixin uns determinats estàndards d’emissions de 
contaminants, i divulgar la informació sobre la qualitat de l’aire i les seves 
conseqüències sobre la salut. 

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (2013-2018): es defineixen les línies 
d’actuació que han de governar la mobilitat urbana en els propers anys, tenint com a 
horitzó estratègic continuar avançant cap a un model de mobilitat col·lectiu més 
sostenible, eficient, segur, saludable i equitatiu. El pla planteja un conjunt de mesures 
encaminades a donar més protagonisme als vianants i als ciclistes, a fomentar l’ús del 
transport públic col·lectiu i a reduir l’ús del vehicle privat. 
 
Programa de mesures contra la contaminació de l’aire:  conjunt d’accions 
establertes per l’Ajuntament de Barcelona i encaminades a fer front a la problemàtica 
de la contaminació atmosfèrica  i millorar la qualitat de l’aire de la ciutat. Aquest 
programa conté tant mesures estructurals com d’altres d’específiques per a episodis 
d’alta contaminació.  Una de les mesures incloses per a combatre la contaminació, a 
aplicar entre el 2017 i el 2020,  és l’establiment de  la Zona de Baixes Emissions 
(ZBE) de Barcelona, on tindran restringit l’accés els vehicles més contaminant. 
L’Ajuntament de Barcelona preveu implantar aquesta mesura de restricció del pas als 
vehicles més contaminants, de forma estructural, a partir de l’any 2020. Entre les 
mesures estructurals també es contempla la creació de Zones d’Intervenció Ambiental 
Especial i la creació de Zones de Protecció Addicional de l’Ambient Atmosfèric en 
àmbits de la ciutat amb nivells més alts de contaminació i col·lectius més vulnerables. 

Situació 
Actual 

 

 

Línia d’acció 3. Millorar el confort acústic. Contribuir a disminuir els nivells de soroll, 
especialment en la circulació de vehicles amb motor de combustió, en l’oci nocturn, en 
les obres i amb els aires condicionats. Intensificar-ne el control. 

Pla per la reducció de la contaminació acústica de la ciutat de Barcelona (2010-
2020):  
és el marc de referència de totes les mesures en matèria de control i disminució del 
soroll. Actua per disminuir els nivells de soroll a les zones de superació prioritàries, i 
preservar les zones tranquil·les i sensibles de l’augment de la contaminació acústica.  
 
Mapa estratègic del soroll: eina de coneixement i gestió que permet avaluar els 
nivells de contaminació acústica d’un determinat territori i l’exposició de la població a 
diferents nivells sonors. Serveix de base per a l’elaboració o actualització de plans 
d’acció. Aquest mapa s’ha d’elaborar cada cinc anys i s’ha de posar a disposició del 
públic. L’últim elaborat és el del 2012, i aquest any s’està fent l’actualització. 
 
Xarxa de control i monitoratge del soroll: instal·lació d’una xarxa d’equips 
(sonòmetres i sensors) per mesurar el soroll ambiental de la ciutat (trànsit, obres, oci 
nocturn, activitats...). 
 
Instal·lació de limitadors acústics: tant a l’interior dels establiments de pública 
concurrència com als concerts i actuacions musicals a la via pública. 
 
Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (2013-2018): es defineixen les línies 
d’actuació que han de governar la mobilitat urbana en els propers anys, tenint com a 

http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/ca/pla-de-mobilitat-urbana/presentacio
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/85025/1/3451.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/85025/1/3451.pdf
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horitzó estratègic continuar avançant cap a un model de mobilitat col·lectiu més 
sostenible, segur, saludable i equitatiu. El pla planteja un conjunt de mesures 
encaminades a donar més protagonisme als vianants i als ciclistes, a fomentar l’ús del 
transport públic col·lectiu i a reduir l’ús del vehicle privat. 
 
Programa educatiu per tractar el soroll dins les escoles ‘Sssplau’: dins del 
programa Escoles+Sostenibles, aquest recurs té per objectiu que l’alumnat sigui 
conscient, actuï i participi en la millora de la gestió d’espais problemàtics amb alts 
índexs de soroll en el seu entorn. A més, continua a disposició de les escoles la 
Maleta de sons i soroll. 
 
Campanyes d’estiu a zones d’elevada concentració d’oci nocturn a la ciutat: 
accions d’informació i sensibilització de foment de civisme entorn de les 
problemàtiques associades al soroll d’oci nocturn. 
 
Programa divulgatiu sobre sons i soroll: mitjançant diverses activitats, s’ha posat 
en pràctica la captació de sons simultània als districtes de la ciutat que s’incorporarà 
al Mapa Barcelona + Sostenible, s’han organitzat itineraris perquè la ciutadania 
descobreixi els diferents sons de la ciutat i tallers on es pot mesurar amb un 
sonòmetre el soroll de la ciutat. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 4. Millorar la qualitat de l’aigua de boca, inclosa la qualitat 
organolèptica, així com la qualitat de les aigües de bany, de la sorra i dels rius. 

Pla Integral de Clavegueram de Barcelona (2006): té per objectiu analitzar i 
diagnosticar la situació actual, proposar i projectar solucions que millorin el conjunt de 
sistemes de sanejament existents Actualment s’està redactant el nou Pla Director 
Integral de Sanejament (PDISBA’2019). 
El Pla inclourà la valoració de les solucions proposades, planificarà la implantació, 
planificarà la gestió i l’explotació de les infraestructures de clavegueram resultants, i 
proposarà el finançament dels projectes a realitzar establint justificadament les 
prioritats d'actuació. També tindrà com objecte potenciar la planificació i gestió dels 
sistemes de clavegueram per millorar la resiliència davant els problemes d'inundació. 
 
Avaluació de la qualitat de l’aigua: segons l’últim informe (2012) de l’Agència de la 
Salut Pública de Barcelona, la qualitat de l’aigua de consum humà en general és bona 
tot i que hi ha pics de concentració de plom (degut a les canonades de plom en 
edificis antics) i de clorur, sodi i THM en l’aigua d’origen Llobregat. Pel que fa a l’aigua 
de bany, segons l’informe del 2015 la qualitat és excel·lent per a les 10 platges 
analitzades. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 5. Fomentar i prestigiar la producció i el comerç dels aliments més 
saludables (ecològics, sense additius). Generalitzar-ne l’ús en menjadors escolars i 
comunitaris (residències, hospitals, etc.). 

Instruccions tècniques per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat: una de les 
instruccions tècniques de l’Ajuntament (impulsada des del programa Ajuntament + 
Sostenible) fa referència als serveis d’alimentació i s’hi estableixen els criteris que 
s’han de tenir en compte a l’hora de contractar serveis de menjador, càtering puntual i 
de venda automàtica.   

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/instruccions-t%E8cniques_59437
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Estratègia d’Impuls de la Política Alimentària 2016-2019: té com a objectiu 
impulsar una política alimentària adreçada cap a la sobirania alimentària, el consum 
responsable, la producció agroecològica, els circuits curts de comercialització i la 
presència del producte agroecològic i de proximitat als mercats municipals, al mateix 
temps que es garanteix la seguretat alimentària i es lluita contra el malbaratament 
d’aliments. 
 
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. 
 
Escoles + Sostenibles: en el marc del programa E+S, en que els centres 
desenvolupen els seus plans de sostenibilitat, n’hi ha un grup que treballen en l’eix 
hort ecològic- alimentació agroecològica – sobirania alimentària en els menjadors 
escolars. Des del programa s’organitzen seminaris sobre agroecologia escolar com a 
espais de formació, d’intercanvi i de reflexió conjunta i es compta amb un llibre 
dedicat a aquesta temàtica. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 6. Assolir l’excel·lència en la neteja urbana, amb més implicació 
ciutadana i d’agents socials en el manteniment de l’espai públic (ús de papereres, 
animals de companyia, esdeveniments, etc.). 

Servei de neteja de Barcelona: El servei de neteja de Barcelona té com a prioritats el 
manteniment continu i el respecte al medi ambient. El servei de neteja es planifica 
tenint en compte els usos i les necessitats de cada zona. La neteja s'adequa a cada 
realitat, que ve determinada per factors com ara el trànsit de persones i vehicles, 
l'activitat comercial i cultural, o bé el fet que es tracti de zones d'oci o d'esbarjo.  

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 7. Disposar d’una ciutat il·luminada de manera eficient, atenent criteris 
funcionals, energètics i estètics. Reduir la contaminació lumínica. 

Pla Director d’Il·luminació de Barcelona (2013-2015): és un document estratègic 
que estableix els criteris per a la millora i remodelació de l’enllumenat públic. Defineix 
el model d’implicació públic-privat per la il·luminació ornamental i determina els 
projectes de remodelació de la il·luminació de carrers o nous projectes lumínics. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 8. Prevenir i reduir la contaminació odorífera (orins, residus, fums, 
clavegueram,    etc.). 

Mapa d’olors procedents del clavegueram: actualment s’està treballant en la 
recopilació de dades per a l’elaboració d’un mapa d’olors de clavegueram de la ciutat 
de Barcelona. 
 
Incidències d’olors procedents de clavegueram: es treballa de forma coordinada 
entre Barcelona Cicle de l’Aigua S.A. i districtes per a donar resposta i solucionar els 
problemes recurrents d’olors procedents de clavegueram que provoquen molèsties al 

http://ajuntament.barcelona.cat/omic/sites/default/files/eipa_web.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-de-neteja-i-residus
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Mesura%20de%20Govern%20del%20%E2%80%9CPla%20d%27il%C2%B7luminaci%C3%B3%20de%20Barcelona%E2%80%9D.%2021%20de%20desembre%20de%20%20%202012.%20El%20Pla%20d%E2%80%99il%C2%B7luminaci%C3%B3%20vol%20aconseguir%20il%C2%B7luminar%20Barcelona%20amb%20els%20criteris%20%20%20del%20segle%20XXI.pdf
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ciutadà. 

 Situació  
actual 

 

 

Línia d’acció 9. Enriquir l’entorn, tant interior com exterior, amb la presència de 
vegetació i elements naturals que milloren la qualitat de vida i la salut de les 
persones. 

Pla del Verd i de la Biodiversitat de Barcelona 2020: es planifica a llarg termini les 
actuacions per aconseguir una infraestructura ecològica que produeixi beneficis per a 
les persones i constitueixi no només un servei ambiental sinó social per afrontar els 
reptes de futur. 
 
Mesura de govern – Cap a una infraestructura verda per a Barcelona (2017): els 
objectius principals d’aquesta mesura són l’increment de la infraestructura verda, la 
millora d’aquesta per obtenir més serveis i la implicació de la ciutadania en aquest 
àmbit. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 10. Impulsar la recerca i la divulgació sobre els efectes en la salut de 
diferents factors fisicoquímics (radiacions ionitzants i electromagnètiques, productes 
químics, etc.). Aplicar el principi de precaució. 

 

Situació 
actual 

 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla%20del%20verd%20i%20de%20la%20biodiversitat%20de%20Barcelona%202020.pdf

