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Presentació  
 
Premissa metodològica sobre l’abast del Pla d’actuació metropolità 
 
El Pla d’actuació metropolità (PAM) és el document que guia l’acció del Govern metropolità 
per al mandat 2019-2023. Aquest document recull els objectius de caire estratègic que guiaran 
les actuacions que s’implementaran durant el mandat.  
 
Aquest document, sotmès a una aprovació inicial, ha estat elaborat a partir de l’Acord de 
Govern establert entre les diferents forces polítiques que integren el Govern metropolità i té la 
vocació d’alinear-se amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides (a 
partir d’ara, ODS). Comptarà a més amb un procés de consulta i participació dels agents i 
actors que operen al territori metropolità. 
 
La situació derivada de la COVID-19, no obstant, ha modificat alguns dels aspectes de 
l’actuació prevista, tant en temps d’execució com en objectius per assolir i, sobretot, en la 
identificació de les circumstàncies derivades d’aquesta situació que exigeixen afegir nous 
objectius i proposar noves actuacions. 
 
En aquest sentit, l’objectiu general del govern  metropolità en aquest mandat és intentar 
abordar, des de les capacitats i competències de l’AMB, però amb el màxim esforç i 
reconeixement de les necessitats, els aspectes que redueixin les desigualtats i afavoreixin al 
màxim la qualitat de vida  i el benestar de la població metropolitana. 
 

Introducció i marc general del PAM 
 
L’àrea metropolitana de Barcelona ha viscut, durant els darrers anys, una gran transformació 
que ha configurat un territori en el qual conviuen diverses realitats urbanes, socials, 
econòmiques, territorials, educatives i culturals que conformen l’espai on la ciutadania 
comparteix experiències, vivències i maneres de ser i viure, i que al seu torn donen lloc a una 
diversitat que atorga a l’àrea metropolitana una potencialitat reconeguda arreu per la seva 
capacitat de consens, innovació, creativitat, adaptació als canvis i impuls de projectes de 
cohesió social, prosperitat i progrés.  
 
Ara ens trobem davant de la nova realitat derivada de la COVID-19, que ha d’estar present en 
el discurs i en els objectius i actuacions per tal de reduir al màxim l’impacte d’aquesta nova, 
complexa i inèdita situació que ens toca viure. La triple crisi que ha provocat la pandèmia de la 
COVID-19 –sanitària, social i econòmica– fa més necessari que mai un relat i un model 
d’actuació de les diferents àrees de gestió de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en una 
perspectiva que contempli abordar nous reptes derivats d’aquest context. 
 
No podem deixar de pensar que el canvi de context que està provocant una important recessió 
en l’economia i un augment també molt important de la vulnerabilitat d’amplis col·lectius 
afectarà directament les previsions d’ingressos del conjunt de les administracions públiques –i, 
per tant, també de l’AMB. Alhora, sorgiran demandes de despeses corrents i d’inversió 
inel·ludibles per a actuacions en diverses àrees, tant les que fan referència a l’exclusió social i 
la dinamització econòmica als municipis, com actuacions en matèria de proximitat, tractament 
de la sostenibilitat de manera innovadora o l’aprofundiment en una mobilitat més sostenible. 
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En aquest sentit cal que, atesa  la previsible reducció de recursos, es faci un seguiment acurat 
del desplegament del Pla de recuperació per Europa que proposa la Comissió Europea, 
l’anomenat Next Generation EU, que tindrà una dotació de 750.000 milions d’euros. Així es 
podran aprofitar les oportunitats de finançament –via subvencions o préstecs– de programes i 
projectes  d’interès metropolità.   
 
El nou context, doncs, no ens ha de fer perdre de vista que el que ara s’ha de fer és aprofundir 
en els projectes que garanteixin la cohesió social i la lluita contra les desigualtats, en un entorn 
de creixement inclusiu i sostenible, perquè l’actual situació reafirma els principis que van regir 
l’Acord de Govern del mandat i fa més necessària que mai una acció coordinada, contundent i 
en perspectiva que respongui als reptes ja identificats i als nous.  
 
També cal continuar pensant en la gestió del territori més enllà de les línies que fixen en el 
mapa on comença i acaba la ciutat de Barcelona. Producte d’això, de la reflexió i d’una manera 
de fer territori i d’una manera efectiva de «construir ciutat», avui tenim una nova realitat 
institucional que abasta un àmbit territorial que comparteixen la ciutat de Barcelona i els 
trenta-cinc municipis que l’envolten. 
 
La dimensió de la «ciutat real» que constitueix la capital de Catalunya va més enllà del 
municipi de Barcelona. Per volum de població, per estructura productiva, per mercat de treball 
i, sobretot, per vocació dels municipis que en formen part, s’han emprès molts camins per 
solucionar col·lectivament problemes de transport, sostenibilitat o planificació urbana. Com a 
espai representa un format complex, dinàmic i amb una forta necessitat de coordinació i 
complementarietat que, si bé només representa el dos per cent del territori català, inclou prop 
de la meitat de la població de Catalunya, i conforma una realitat territorial reconeguda arreu 
per la seva capacitat d’iniciativa i innovació en temes socials, econòmics, territorials, culturals, 
mediambientals, tecnològics i de mobilitat. 
  
No obstant això, no és un territori homogeni. És un espai ple de diversitats en tots els 
aspectes, producte de canvis constants derivats, tal com s’apuntava anteriorment, de la 
transformació social de l’entorn, dels canvis productius i de l’economia, de l’evolució 
demogràfica, dels reptes d’innovació i canvi tecnològic, dels processos d’integració cultural i 
diversitat social... Tots aquests factors, a més, es troben immersos en un entorn general 
marcat per la realitat d’un món globalitzat i en continu procés de canvi. 

Aquest ric i complex entorn territorial requereix, com un valor afegit de primera magnitud, una 
governança metropolitana, que és imprescindible per fer créixer de manera coherent i amb 
una veritable ambició política aquest projecte col·lectiu. Per això cal continuar reflexionant i 
reforçant les polítiques per fer front als reptes presents i de futur, tal com es dibuixa en aquest 
document, i cal continuar treballant en un camí de construcció de projecte global. 

L’AMB, més enllà de la història i les vicissituds viscudes per arribar en aquest punt de 
constitució com una institució singular, ha sabut incorporar en el seu projecte l’enorme 
experiència de gestió i reflexió feta directament sobre el territori, producte de l’acció dels 
professionals adscrits a l’administració municipal i supramunicipal que planifiquen i executen 
un munt de projectes, i de les institucions (Mancomunitat i Entitats del Transport i el Medi 
Ambient) que l’han precedida. Sobre aquests antecedents s’ha acumulat una experiència 
construïda sobre un debat ric i actiu per part dels municipis que en formen part, de la societat 
civil i dels agents socials, i sobre una vivència compartida per una ciutadania que reconeix la 
seva identitat local en un entorn ampli: allò que anomenen la metròpolis de Barcelona com un 
espai que transcendeix els límits dels mateixos municipis (inclosa la ciutat central) i que es 
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projecta al món en els seus múltiples aspectes. L’Àrea Metropolitana de Barcelona és, 
d’aquesta manera, la dipositària d’una gran part d’aquest coneixement, generat en el dia a dia, 
i l’encarregada d’abordar els problemes i les oportunitats que en resulten.  

En el moment en què s’encara l’elaboració de plans importants de futur, presentem aquest Pla 
d'actuació metropolità (PAM) 2019-2023 com una aposta per continuar abordant realitats, 
reptes, oportunitats, prospectives i propostes que, partint de la Barcelona metropolitana 
d’avui, proposen eines per facilitar la construcció de la metròpolis del demà. 

Som conscients que les formes de governar i gestionar el territori, especialment a les ciutats i 
àrees metropolitanes, s’han transformat de manera substancial els darrers anys. La crisi de 
legitimitat institucional, la transformació econòmica (en especial per l’efecte de la globalització 
i el canvi tecnològic), les desigualtats emergents, els efectes i l’impacte de la gran crisi 
financera, els profunds canvis tecnològics, el repte del canvi climàtic, entre altres factors, han 
incidit en les maneres de fer política i gestionar la res publica, on la concertació entre tots els 
actors institucionals i socials es converteix en una fita central. Estem davant, doncs, d’una 
realitat que requereix una lectura compromesa que respongui al repte de la veritable ciutat 
metropolitana, la que representa els 36 municipis, i que s’ha d’abordar des de diverses 
perspectives. Per fer front a les noves realitats emergents, els propers anys l’AMB haurà de 
liderar un canvi substancial de l’actual realitat urbana per tal d’afrontar els reptes del segle XXI.  

És per aquest motiu que aquest PAM està alineat amb els ODS (objectius de desenvolupament 
sostenible de les Nacions Unides), que són el fruit de l’acord assolit pels estats membres i que 
es componen de 17 objectius i 169 fites, moltes amb un clar impacte en les agendes locals. 
Seguint aquests principis de referència dels ODS, és prioritari durant aquest mandat consolidar 
un model de governança innovador, acompanyat de mesures clau en les matèries següents: 
sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic; polítiques d’igualtat d’oportunitats i justícia social; 
polítiques de gènere innovadores i efectives; mobilitat sostenible; desenvolupament social i 
econòmic; manteniment d’un espai públic de qualitat; renovació del projecte urbanístic; 
habitatge social assequible, i suport a un model de cooperació d’acord amb les necessitats 
actuals. Tot, des d’un principi de participació i transparència que ha de caracteritzar el futur de 
la governança metropolitana. 

El territori metropolità, a més, continua experimentant vulnerabilitats socials i problemes 
ambientals de primera magnitud. Cal enfortir les polítiques públiques en l’àmbit social per tal 
de garantir la lluita contra les desigualtats i a favor de la cohesió, i actuar allà on l'acció com a 
metròpolis reforça la política local. Així mateix, les condicions ambientals obliguen a repensar 
la metròpolis sota un altre paradigma d’interpretació i actuació (mobilitat, espais oberts, 
infraestructures) per a les diferents realitats que conformen el territori metropolità, sotmeses 
també a la necessitat d'afrontar el repte de l’emergència climàtica, que inclou, entre altres, el 
litoral marítim, les zones boscoses, els conreus i les zones fluvials. A més, serà del tot 
imprescindible continuar fomentant i garantint la incorporació de la perspectiva de gènere en 
les polítiques públiques com una qüestió transversal per consolidar la igualtat d’oportunitats i 
la visibilitat del talent femení en la societat en el seu conjunt. 

La situació d’emergència climàtica, destacada com un dels aspectes clau en el marc de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, s’ha d’abordar des de la necessitat de transformar molts 
dels àmbits socioeconòmics del territori metropolità. En aquest sentit, pren rellevància la 
ineludible aposta per la mobilitat sostenible, el desenvolupament de l’economia circular, la 
transició energètica o l'ús responsable de l’aigua. 

Aquestes transformacions han d’anar acompanyades d’una aposta per mantenir un territori 
cohesionat. Això passa per adequar els instruments de planificació a les noves realitats, tant 
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normatives com de la mateixa evolució del territori metropolità. I en aquest sentit seran peces 
clau el nou Pla director urbanístic metropolità, el Pla metropolità de mobilitat urbana, els àmbits 
de concertació de desenvolupament social i econòmic i les estratègies contra el canvi climàtic.  

Finalment, totes aquestes prioritats s’han d’impulsar des d’una administració que faci bandera 
de la transparència i el bon govern. És imprescindible actuar amb transparència com un 
principi articulador de tot el teixit institucional, ja que permet que la ciutadania accedeixi a la 
informació sobre el funcionament, l’activitat i la rendició de comptes del sector públic. Alhora 
també suposa que la mateixa organització sigui conscient de la seva dimensió i de les 
actuacions que duu a terme. És per aquest motiu que el Pla d’actuació metropolità per al 
període 2019-2023 continua establint objectius específics orientats a mantenir un estàndard 
elevat pel que fa als principis de govern obert. 

 

Principis orientadors de l’acció del Govern metropolità 

El PAM 2019-2023 està alineat amb els principis orientadors que regeixen l’Acord per al 
Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al mandat 2019-2023. En destaquen, com a 
fites principals:  

• Promoure una metròpolis territorialment vertebrada i socialment cohesionada. 

• Desplegar una bona oferta d’habitatge assequible i de qualitat de vida als barris. 

• Impulsar una mobilitat sostenible i de baixes emissions. 

• Desenvolupar una política de preservació dels recursos naturals en el marc d’un medi 
ambient de qualitat i que afronta l’emergència climàtica. 

• Potenciar un model d’activitat econòmica com a motor de l’ocupació i el benestar, i 
respectuós amb l’entorn ambiental. 

• Consolidar un sistema de finançament estable i suficient per als serveis metropolitans. 

• Garantir un model de governança des de la proximitat i la participació ciutadana en la 
gestió i prestació dels serveis públics i el dret a la bona administració. 

• Propiciar un projecte que coopera i es concerta amb la resta de la regió metropolitana 
de Barcelona, amb els agents socials i econòmics i amb les institucions del país. 

• Incorporar els objectius i les actuacions necessàries per fer front a la problemàtica 
derivada de la COVID-19 en el context actual.  

• Construir un model metropolità en plena alineació amb els objectius de 
desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.   
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Contribució del Pla d’actuació metropolità 2019-2023 als objectius de 
desenvolupament sostenible 

 

 

El PAM 2019-2023 s’organitza en 8 àmbits i 24 línies d’intervenció associades amb els 
objectius de desenvolupament sostenible: 

 

1. PRESIDÈNCIA I AGÈNCIA DE TRANSPARÈNCIA 

Línia d’intervenció 1: millora de la governança i 

coordinació socioinstitucional   

   

 

Línia d’intervenció 2: consolidació a l’AMB de 

la cultura del bon govern i aprofundiment del 

model de govern obert  

 

 

Línia d’intervenció 3: estratègia de l’amiant 

       

 

 

 

2. TERRITORI I ADMINISTRACIÓ          

Línia d’intervenció 4: garantir el dret a 

l’habitatge 

 

 

Línia d’intervenció 5: coordinació de plans, 

programes i projectes d’abast metropolità  

  

 

Línia d’intervenció 6: preservació d’espais 

naturals i lliures  

 

 

Línia d’intervenció 7: infraestructures per al 

desenvolupament sostenible     

   

 

 

Línia d’intervenció 8: modernització de 

l’administració  

 

 



   
  PLA D’ACTUACIÓ METROPOLITÀ 2019-2023 

 

 
 

 

11 

 

 

3. DESENVOLUPAMENT SOCIAL I ECONÒMIC    

Línia d’intervenció 9: cap a un territori 

cohesionat socialment, que combat les 

desigualtats i que promou el ple accés als 

serveis bàsics per a la població metropolitana 

    

 

Línia d’intervenció 10: potenciació de l’Agència 

Metropolitana de Desenvolupament Econòmic 

per promoure un creixement inclusiu al 

territori metropolità      

 

4. MOBILITAT, TRANSPORT I SOSTENIBILITAT    

Línia d’intervenció 11: impuls de la mobilitat 

sostenible a tot el territori metropolità    

 

Línia d’intervenció 12: governança del 

transport i la mobilitat amb garanties de 

finançament    

 

Línia d’intervenció 13: avanç cap a una gestió 

més eficient i innovadora del sistema de 

transport públic   

 

 

5. ECOLOGIA             

Línia d’intervenció 14: canvi climàtic i transició 

energètica  

 

Línia d’intervenció 15: educació ambiental vers 

la sostenibilitat 

 

 

Línia d’intervenció 16: prevenció i gestió de 

residus 
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Línia d’intervenció 17: planificació i pla director 

del cicle integral de l'aigua      

   

 
 

6. DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES URBANÍSTIQUES 

Línia d’intervenció 18: planificació 

metropolitana i suport estratègic   

  

Línia d’intervenció 19: competències reglades i 

suport tècnic als ajuntaments  

  

Línia d’intervenció 20: informació territorial de 

base  

   

 

7. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA        

Línia d’intervenció 21: adequació de 

l’operativitat dels instruments de reflexió i 

gestió de l’AMB des d'una perspectiva 

transversal i estratègica 

 

Línia d’intervenció 22: aproximació sistemàtica 

a les dades socioeconòmiques i espacials de 

l'àrea i de la regió metropolitanes de Barcelona 

i garantir-ne la difusió   

 

Línia d’intervenció 23: enfortiment de la 

governança i participació metropolitanes i dels 

organismes directament vinculats a l'AMB 

 

 

8. RELACIONS INTERNACIONALS I DE COOPERACIÓ      

Línia d’intervenció 24: potenciació de la 

projecció exterior de l’AMB i contribució a la 

garantia de drets en l’àmbit urbà  
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Àmbits, línies d’intervenció, objectius  

i actuacions 2019-2023  

 

ÀMBIT          

1. PRESIDÈNCIA I AGÈNCIA DE TRANSPARÈNCIA 

El projecte metropolità requereix iniciatives de coordinació interna i externa per orientar 
l’acció de l’AMB cap a models de concertació amb els ajuntaments i cap a l'aprofundiment de 
mecanismes de cooperació i col·laboració amb els actors que conflueixen amb els interessos 
estratègics de la institució. 

En aquest marc, la relació amb els municipis de la regió metropolitana ha de ser un eix central 
de l’acció on l’AMB busca interactuar amb els territoris amb els quals comparteix problemes 
reals, però també projectes i iniciatives necessàries per a la millora de la qualitat de vida 
metropolitana en un sentit ampli. 

Un altre aspecte central és l’impuls d’iniciatives i normatives que garanteixin un model basat 
en la transparència, la integritat pública i el bon govern, que desplegui i aprofundeixi en 
l’aplicació de la normativa sobre transparència a l’administració metropolitana i que incorpori 
l’objectiu 16 (pau, justícia i institucions sòlides) de l’Agenda 2030 de l’ONU. S’haurà d’actuar 
de manera molt escrupolosa en la transparència i rendició de comptes vinculades a les 
actuacions extraordinàries que es produeixen arran dels problemes derivats de la pandèmia de 
la COVID-19. 

Amb la mateixa perspectiva cal impulsar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques en les 
matèries de transparència i bon govern ja esmentats.  

I de manera singular, des de la Presidència es vetllarà per alguns reptes transversals que 
requereixen una intervenció integral per la gravetat de problemes concrets, com el cas de 
l’amiant –pel seu impacte en la qualitat del medi ambient on encara es troben restes d’aquest 
material– o el seguiment i la participació, en l’àmbit dels organismes estatals competents, en 
el disseny i execució de les millores i modificacions de les grans infraestructures com el port i 
l’aeroport, els soterraments ferroviaris, el corredor mediterrani, etc.  

 

Per fer front a aquestes necessitats es proposen les s línies d’intervenciósegüent: 

• Millora de la governança i coordinació socioinstitucional 

• Consolidació a l’AMB de la cultura del bon govern i aprofundiment del model de govern 
obert  

• Estratègia de l’amiant 
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LÍNIA D’INTERVENCIÓ 1: MILLORA DE LA GOVERNANÇA I COORDINACIÓ 
SOCIOINSTITUCIONAL 

Objectiu 1.1. Incrementar la implicació i les relacions de l'AMB amb el teixit social organitzat 
i altres administracions 

Actuacions 

1.1.1. Millorar la governança metropolitana a través de l'establiment de mecanismes de 
col·laboració amb diverses institucions per a l'impuls de jornades divulgatives i estudis 
sobre temes d’actualitat i interès general sobre governança metropolitana, problemàtiques 
socials i ambientals en col·laboració amb entitats especialitzades. 

1.1.2. Impulsar el Consell Metropolità d’Alcaldes i Alcaldesses com un espai de reflexió en 
noves estratègies i impuls metropolità i incorporar-hi el seguiment i valoració de les noves 
actuacions compartides pel que fa als efectes de la COVID-19 a l’àmbit metropolità. 

1.1.3. Potenciar les relacions i l'àmbit de coordinació entre l'AMB i les institucions i entitats 
de la segona corona metropolitana a través del projecte Arc Metropolità, mitjançant la 
posada en marxa de grups de treball específics, així com promoure la coordinació amb 
l'àmbit de treball de la B-30 en col·laboració amb l'Àrea de Desenvolupament Social i 
Econòmic i en col·laboració amb el PEMB. 

1.1.4. Participar activament en el disseny i l’execució de les millores i modificacions de les 
grans infraestructures relatives a competències de l’Estat que afecten el territori 
metropolità, com el port de Barcelona, l’aeroport de Barcelona-El Prat Josep Tarradellas, els 
soterraments ferroviaris relatius a Sant Feliu del Llobregat, Montcada i Reixac i l’Hospitalet 
del Llobregat, el corredor mediterrani i actuacions previstes en aquest àmbit de grans 
infraestructures, impulsant les negociacions pertinents. 

 

Objectiu 1.2. Millorar la coordinació en les polítiques transversals  

Actuacions 

1.2.1. Constituir la Comissió de Coordinació d’Estratègies per a l’habitatge metropolità i 
incorporar-hi les noves polítiques encaminades a disminuir els efectes de la COVID-19. 

1.2.2. Constituir una ponència de coordinació dels plans i programes metropolitans i 

integrar-hi aspectes relacionats amb les polítiques relacionades amb la COVID-19 

1.2.3. Desplegar mecanismes de consens tant intern –institucional– com en les relacions 
amb la resta d’administracions públiques, especialment les locals, autonòmiques i estatals, 
en matèria de seguiment dels temes vinculats a la COVID-19. 

 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ 2: CONSOLIDACIÓ A L’AMB DE LA CULTURA DEL 
BON GOVERN I APROFUNDIMENT DEL MODEL DE GOVERN OBERT  

Objectiu 2.1. Reforçar el compliment de la normativa de transparència i govern obert 
mitjançant la col·laboració institucional i els intercanvis d'experiències i bones pràctiques  

Actuacions 

2.1.1. Aprovar una ordenança metropolitana de transparència, integritat pública i bon 
govern que desplegui i aprofundeixi en l’aplicació de la normativa sobre transparència a 
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l’administració metropolitana i a les entitats del sector públic, que incorpori l’objectiu 16 
(pau, justícia i institucions sòlides) de l’Agenda 2030 de l’ONU, i que reguli les funcions de 
l’Agència de Transparència i les funcions dels enllaços de transparència. 

2.1.2. Aprofundir en l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques en el desplegament de 
les polítiques de transparència, integritat pública, prevenció de la corrupció i bon govern 
amb representants d’organismes homòlegs d’àmbit local i metropolità i reforçar la 
coordinació amb les institucions especialitzades en matèria de transparència, integritat i 
bon govern. 

2.1.3. Fomentar la transparència en els ajuntaments metropolitans mitjançant una 
convocatòria bianual de subvencions. 

2.1.4. Promoure la recerca acadèmica en l’àmbit de la transparència, l’accés a la informació 
pública i el bon govern i incentivar el coneixement científic en aquest àmbit a través d’una 
convocatòria anual d’ajuts. 

2.1.5. Millorar l’efectivitat de la tramitació de sol·licituds d’accés a la informació pública a 
l’administració i el sector públic metropolità revisant i actualitzant la circular per adaptar-la 
a les noves exigències reglamentàries. 

2.1.6. Renovar el Portal de Transparència per tal que doni accés i informació addicional 
sobre tots els continguts que han de ser objecte de publicitat activa de l’AMB i les entitats 
vinculades. 

2.1.7. Desplegar la metodologia d’autodiagnosi del compliment de les obligacions de 
publicitat activa per a l’AMB i les seves entitats vinculades (MIPAT). 

2.1.8. Vetllar pel bon govern i la transparència en la gestió i traçabilitat dels contractes 
d’emergència.  

2.1.9. Afavorir, en coordinació amb els serveis de comunicació, la rendició de comptes 
permanent a la població metropolitana pel que fa a les mesures que s’adopten en relació 
amb la COVID-19.  

2.1.10. Incorporar un espai específic al Portal de Transparència pel que fa a les mesures que 
s’adopten en relació amb la COVID-19. 

2.1.11. Reforçar la coordinació amb la xarxa d’entitats estatals i europees per a la 
coordinació i supervisió de la integritat pública. 

 

Objectiu 2.2. Promoure mesures de formació, sensibilització i control dels principis del bon 
govern i la integritat pública a l'administració metropolitana  

Actuacions 

2.2.1. Complir els compromisos recollits en el Codi ètic i de conducta en l’àmbit metropolità 
i proposar les mesures adients davant de possibles incompliments o conflictes d’interessos. 

2.2.2. Implementar l’aplicació SERGI de seguiment de les relacions amb els grups d’interès 
per analitzar, avaluar i difondre periòdicament les activitats d’influència dels grups d’interès 
en el sistema metropolità de governança i la seva aportació en l’empremta normativa. 

2.2.3. Implantar una bústia ètica metropolitana com a canal de comunicació segur i anònim 
per informar de les possibles irregularitats i males pràctiques que es puguin cometre a 
l’AMB. 
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2.2.4. Promoure l’organització de formació permanent en matèria de transparència, 
integritat pública i bon govern adreçada al personal de l’AMB que garanteixi un 
coneixement sistemàtic i estructurat d’aquestes matèries. 

2.2.5. Publicar periòdicament la revista Lux Barcelona de transparència metropolitana com 
una eina de debat i divulgació entorn del bon govern, la transparència i la prevenció de la 
corrupció d’àmbit metropolità amb una visió global. 

2.2.6. Desplegar el Programa Demèter per a la transparència en la igualtat de gènere com a 
instrument per a la innovació en el bon govern metropolità, per acomplir els seus objectius, 
incorporar la dimensió de gènere en la recollida de dades i fomentar el diagnòstic dels 
factors que suposen un obstacle per a l’equitat de tracte i d’oportunitats. 

2.2.7. Fer el seguiment i promoure el compliment de les obligacions de transparència de les 
entitats privades que perceben subvencions o ajuts públics per part de l’administració 
metropolitana. 

2.2.8. Dissenyar un protocol marc de rendició de comptes de les empreses prestadores de 
serveis públics o de serveis d’interès general o universal davant l’administració 
metropolitana titular del servei que garanteixi el compliment de les clàusules de 
transparència i bon govern en la contractació pública. 

2.2.9. Adaptar el programa de formació Aula de Transparència i Diàlegs de Transparència a 
les necessitats sorgides de la crisi de la COVID-19. 

 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ 3: ESTRATÈGIA DE L’AMIANT 

Objectiu 3.1 Determinar l'abast dels riscos associats a l'amiant  

Actuacions 

3.1.1. Elaborar un sistema d’eines i protocols de gestió per a treballs amb amiant (SEPGTA) 
encaminat a l'erradicació i el tractament dels materials que continguin amiant dins de 
l’àmbit territorial metropolità i redactar un manual de recomanacions i bones pràctiques. 
Quedaran vinculats a aquest sistema tots els serveis de l'AMB i es facilitarà la participació 
dels municipis. 

3.1.2. Impulsar la formació del personal de l'AMB implicat en l'execució de projectes i obres 
sobre l'amiant i els seus efectes. 

 

Objectiu 3.2. Monitorar les accions preventives i pal·liatives  

Actuacions 

3.2.1. Inventariar tots els edificis i construccions propietat de l’AMB per a la detecció 
d'amiant. 

3.2.2. Fer el seguiment de les diferents iniciatives de l'AMB (Pla director urbanístic 
metropolità PDU; Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic), organismes associats 
(Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona, OHB; Consorci Metropolità de 
l'Habitatge, CMH; Transports Metropolitans de Barcelona, TMB) i altres administracions 
(Generalitat de Catalunya) per a la detecció i erradicació de l'amiant. 
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ÀMBIT          

 

2. TERRITORI I ADMINISTRACIÓ 

Les polítiques metropolitanes s’han d’assentar en l’objectiu bàsic d'avançar cap a un territori 
més vertebrat. Aquesta vertebració passa per l’impuls de polítiques en l’àmbit urbà, ja sigui pel 
que fa a la planificació, a la construcció d’infraestructures, a la promoció d’habitatge públic i 
social o a la posada en valor de l’espai públic. Tots aquests tipus d’actuacions han d’impulsar 
projectes per aconseguir un territori metropolità més equitatiu, sostenible, socialment just i de 
qualitat.  

En aquest complex moment derivat de la crisi causada per la COVID-19 encara és més 
important tenir present que és en el territori on s’han de proveir i garantir de manera suficient 
i accessible els elements essencials per a la construcció de la cohesió social, en termes 
d’habitatge, espai públic, zones verdes i equipaments. Per tant, una part important de la 
nostra mirada incorporarà aspectes essencials en les polítiques públiques que derivaran dels 
reptes d’una situació que és conseqüència de la pandèmia. 

Per a l’àmbit de Territori i Administració continua sent central, durant el període 2019-2023, 
facilitar l’accés a l’habitatge social i assequible per garantir un habitatge digne per a tothom,  
aconseguir una millora de la qualitat constructiva, l’eficiència energètica i l’accessibilitat del 
parc construït, i incorporar criteris de resiliència urbana que permetin reduir la vulnerabilitat 
del parc d’habitatges enfront de situacions de pandèmies i confinaments. Aquesta és una de 
les prioritats dels ODS de Nacions Unides que s’han integrat dins de línies clau de l’AMB. En 
aquest sentit, es continuarà desenvolupant l’estratègia metropolitana d’habitatge social i 
assequible sustentada en un mandat de solidaritat urbana dins d'un marc de col·laboració amb 
els ajuntaments i la resta d’administracions amb competències en habitatge. 

Es farà front al problema de l’accés a l’habitatge perquè tothom el tingui garantit i complir, 
així, un criteri de solidaritat urbana a l’àmbit territorial de l’AMB. La política metropolitana 
d’habitatge sumarà a la construcció de nous habitatges les actuacions necessàries per a la 
rehabilitació del parc d’habitatge dels nuclis urbans. Es protegiran i es promouran els sistemes 
naturals i es preservaran els espais lliures, sobre la base dels grans parcs naturals i periurbans, 
els parcs metropolitans i urbans, les platges metropolitanes, i els espais fluvials i agraris com a 
grans connectors de la biodiversitat del sistema.  

D’altra banda, es mantindran les tasques de foment de la cohesió territorial a través de la 
coordinació de plans, programes i projectes d’abast metropolità. Així mateix, s'abordaran els 
reptes de vertebració territorial des del prisma de la sostenibilitat, tot treballant en àmbits 
com la preservació d’espais naturals i lliures i el foment d’infraestructures per al 
desenvolupament sostenible. També es treballarà per assolir un sistema de finançament 
adequat per als serveis metropolitans. 

Cal reforçar la fiscalitat pròpia i, alhora, assegurar més participació de l’Estat i de la Generalitat 
en el finançament dels serveis metropolitans, com ara el finançament del sistema de transport 
públic. Cal treballar junts per aconseguir l’indispensable equilibri financer que garanteixi la 
prestació de serveis metropolitans i la seva millora. En aquest sentit hem de desenvolupar una 
mirada molt responsable sobre els efectes que tindrà la crisi pandèmica en les finances 
públiques en general i adaptar els nostres projectes a l’evolució objectiva de les mateixes.  
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Finalment, es continuarà abordant la necessària modernització administrativa. Els reptes 
metropolitans requereixen una administració àgil, eficient, col·laborativa i que posi èmfasi en 
el bon govern i el govern obert. 

Per respondre a aquests reptes es proposen les línies d’intervenció següents: 

- Garantir el dret a l’habitatge 

- Coordinació de plans, programes i projectes d’abast metropolità 

- Preservació d’espais naturals i lliures 

- Infraestructures per al desenvolupament sostenible 

- Modernització de l’administració 

 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ 4: GARANTIR EL DRET A L’HABITATGE 

Objectiu 4.1. Impulsar estratègies col·laboratives per tal de refermar el dret a l’habitatge en 
el marc del territori metropolità  

Actuacions 

4.1.1. Constituir la Comissió de Coordinació d'Estratègies per a l'habitatge metropolità.  

4.1.2. Obrir noves fórmules de col·laboració publicoprivada amb la modalitat de concursos 
de concessió de drets de superfície per a la construcció de 1.500 habitatges de protecció 
oficial, a partir dels criteris aprovats pel RDL 26/2020. 

4.1.3. Establir acords de cessió d’habitatge amb la Sareb i altres grans tenidors de parcs 
d'habitatge buit o per rehabilitar. 

4.1.4. Planificar i gestionar els instruments de sòl i habitatge i desenvolupar les 
competències de coordinació que el Decret llei 17/2019 atorga a l’AMB en aquesta matèria. 

4.1.5. Impulsar la cooperació i concertació del conjunt de territoris i institucions de la regió 
metropolitana de Barcelona en relació amb l'habitatge. 

4.1.6. Estudiar possibles intervencions extraordinàries o especials que derivin de necessitats 
nascudes arran de la pandèmia de la COVID-19. 

 

Objectiu 4.2. Continuar fent la funció d’estudi i anàlisi de l’àmbit de l’habitatge com a 
mecanismes per a la presa de decisions i l’orientació de les polítiques públiques  

Actuacions 

4.2.1. Continuar les tasques d'informació i anàlisi del sector de l'habitatge a través de 
l'Observatori Metropolità de l'Habitatge.  

4.2.2. Analitzar noves actuacions per complementar l'estratègia metropolitana de 
l'habitatge, en forma de programes d'emergència i ajuts gestionats a través dels municipis.  

 

Objectiu 4.3. Contribuir a incrementar l’oferta d’habitatge assequible al territori metropolità  

Actuacions 

4.3.1. Continuar les polítiques de construcció d'habitatge assequible i de qualitat mitjançant 
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l'IMPSOL, que preveuen la construcció de 2.000 habitatges. 

4.3.2. Construir, mitjançant l'operador Habitatge Metròpolis Barcelona, 4.500 habitatges de 
lloguer assequible en règim de protecció indefinit, amb la incorporació d'un soci privat dins 
de la societat. 

 

Objectiu 4.4. Rehabilitació i millora integral de barris metropolitans  

Actuacions 

4.4.1. Reforçar la política de rehabilitació extensiva a través del Consorci Metropolità de 
l'Habitatge amb l'objectiu de rehabilitar 10.000 habitatges en 10 barris metropolitans de 10 
municipis, amb una inversió de 100 milions d'euros. 

 

Objectiu 4.5. Qualitat arquitectònica al servei de les persones 

 
4.5.1. Tendir a generar habitatge adaptable, inclusiu, no jerarquitzat i amb perspectiva de 
gènere i amb innovació. La flexibilitat i la perspectiva de gènere en el disseny dels habitatges 
podrà garantir l’adaptabilitat  funcional al llarg de la seva vida útil.  

 
4.5.2. Encaminar els projectes, en la mesura que sigui possible, a crear terrasses i balcons, 
imprescindibles en zones de clima mediterrani. En un projecte, la condició climàtica 
s’aconsegueix amb terrassa pròpia i coixí climàtic d’hivern i amb una habitació intermèdia i 
reguladora climàticament a l’estiu. La potenciació dels espais comunitaris com a espais 
intermedis entre l’habitatge i la ciutat han d’afavorir la millora de les relacions socials. 
 

4.5.3. Incloure aspectes bioclimàtics i d’eficiència energètica en la concepció dels nous 
edificis d’habitatge protegit.  Impulsar una estratègia bioclimàtica i energètica d’àmbit 
metropolità que prengui en consideració els efectes de les pandèmies i els confinaments. 

 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ 5: COORDINACIÓ DE PLANS, PROGRAMES I 
PROJECTES D’ABAST METROPOLITÀ 

Objectiu 5.1. Vertebrar el territori mitjançant el desenvolupament de projectes d’abast 
metropolità i amb una marcada funcionalitat municipal  

Actuacions 

5.1.1.  Iniciar un pla de desenvolupament social, territorial i econòmic per a la integració de 
l'àrea del Besòs. 

5.1.2. Desenvolupar els plans i programes d'inversions de les diferents àrees de la Institució. 

5.1.3. Ordenar, recuperar i gestionar els espais fluvials mitjançant l'execució de projectes 
dins del marc del Pla d'inversions en col·laboració amb els municipis. 

5.1.4. Executar les transformacions urbanes dels nodes ferroviaris i ordenar l'espai recuperat 
mitjançant la planificació urbanística i la posada en marxa de programes associats.  

5.1.5. Proposar i gestionar els projectes cofinançats amb fons FEDER i d'altres programes 
transnacionals. 
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5.1.6. Redactar projectes seleccionats dins del Pla d'inversions. 

5.1.7. Licitar i executar les obres contingudes en el Pla d'inversions.  

5.1.8. Donar assistència tècnica als municipis per a la planificació i la redacció de projectes. 

5.1.9. Establir, en el marc de la Comissió de Coordinació de Plans i Programes Metropolitans, 
un esquema de funcionament i elaboració de protocols per a l'emissió d'informes referents 
als plans i programes que ho necessitin. 

 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ 6: PRESERVACIÓ D’ESPAIS NATURALS I LLIURES 

Objectiu 6.1. Preservar i mantenir les infraestructures naturals metropolitanes  

Actuacions 

6.1.1. Finalitzar el procés d'integració en el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i en el 
Consorci per a la Protecció i i Gestió dels Espais Naturals del Delta el Llobregat. 

6.1.2. Elaborar un pla estratègic per a la gestió de la infraestructura verda metropolitana. 

6.1.3. Elaborar i liderar el Pla per a l'estabilització del front costaner i la consolidació del 
passeig marítim metropolità. 

6.1.4. Coordinar la posada en marxa de les mesures contingudes en els nous planejaments 
del Parc Natural de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat. 

6.1.5. Gestionar i mantenir la xarxa de parcs i platges metropolitans i redactar i executar els 
projectes per millorar-ne la qualitat.  

6.1.6. Valoritzar els elements de la xarxa de parcs i platges. Presentar projectes al FEDER.  

6.1.7. Incorporar totes les recomanacions i disposicions organitzatives i de tractament dels 
espais que augmentin la seguretat i la prevenció en matèria de prevenció sanitària en els 
aspectes relacionats amb la pandèmia de la COVID-19 en la preservació dels espais naturals. 

 

Objectiu 6.2. Donar una consideració especial a la planificació dels espais lliures territorials 
que defineixen els grans parcs naturals i agraris  

Actuacions 

6.2.1. Donar suport als municipis per reduir l'abandonament de camps de conreu i d'espais 
agroforestals metropolitans, per tal de fer-los més productius. Facilitar les activitats 
d'agricultura urbana que abastin tant la producció d'aliments com el processament i la 
comercialització. 

6.2.2. Reduir el risc d'incendi forestal mitjançant una gestió activa del territori i una 
potenciació dels plans de gestió forestal i aprofitament econòmic de la massa forestal. 

6.2.3. Fer un seguiment rigorós de la normativa vigent en relació amb l'obligació dels titulars 
de les línies aèries de conducció elèctrica de fer treballs de neteja i manteniment de la 
vegetació. 
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LÍNIA D’INTERVENCIÓ 7: INFRAESTRUCTURES PER AL 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

Objectiu 7.1. Reclamar l'impuls a la construcció de les grans infraestructures metropolitanes  

Actuació 

7.1.1. Continuar reclamant la participació de representants de l'AMB en òrgans de gestió 
que són competència de l'Estat i que afecten directament l'àmbit metropolità, com són el 
port i l'aeroport.  

 

Objectiu 7.2. Dur a terme la integració urbana de grans infraestructures  

Actuacions 

7.2.1. Continuar donant assessorament i assistència tècnica als municipis per a la integració 
urbana de les actuacions de soterrament i millores d’infraestructures (l’Hospitalet de 
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Montcada i Reixac). 

7.2.2. Donar suport tècnic per al disseny i la resolució de la integració d’altres 
infraestructures metropolitanes. 

 

Objectiu 7.3. Gestionar els treballs de manteniment de les rondes de Barcelona i altres 
inversions associades.  

Actuacions 

7.3.1. Assumir la direcció tècnica i econòmica del contracte de manteniment. 

7.3.2. Organitzar les reunions de la Comissió Mixta de Seguiment i fer el seguiment dels 
convenis amb la Generalitat de Catalunya i amb els ajuntaments titulars. 

7.3.3. Implantar mesures per a l’eficiència energètica, la millora de la sostenibilitat i la 
innovació tecnològica en la gestió d'aquests espais. 

 

Objectiu 7.4. Promocionar el patrimoni construït i el paisatge cultural  

Actuacions 

7.4.1. Col·laborar amb els municipis per a l’inventari del patrimoni construït i el paisatge 
cultural i la creació dels itineraris patrimonials metropolitans. 

7.4.2. Concertar amb altres organismes, programes i línies de subvenció nacionals i 
transnacionals i preparació de projectes FEDER en la línia de la valorització i conservació del 
patrimoni cultural i industrial. 
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LÍNIA D’INTERVENCIÓ 8: MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ 

Objectiu 8.1. Garantir la proximitat i la participació ciutadana en la gestió i prestació dels 
serveis públics i el dret a la bona administració  

Actuacions 

8.1.1. Actualitzar les cartes de servei de les diferents àrees de la Institució per adaptar-les 
als objectius corresponents al mandat i retre comptes. 

8.1.2. Establir mecanismes per avaluar l'opinió dels sectors interessats i de la ciutadania en 
general sobre la qualitat dels serveis metropolitans, i definir els mecanismes d’integració 
dels suggeriments com a element de millora en la prestació dels serveis. 

8.1.3. Definir un pla d’accions per a la implementació dels objectius corporatius de 
transparència, comunicació, informació i participació per donar compliment a l’actual marc 
legislatiu.  

8.1.4. Revisar el Reglament orgànic metropolità (ROM) per adequar-lo als principis 
inspiradors de govern transparent i obert a la participació. 

8.1.5. Certificar, per a entitats terceres i independents, els serveis prestats per l'AMB 
d'acord amb estàndards internacionals de sistemes de gestió de la qualitat i el medi 
ambient. 

8.1.6. Difondre els principals plans i projectes d'interès metropolità i promoure la 
participació ciutadana mitjançant els espais de comunicació metropolitans i les sessions i 
processos participatius. 

8.1.7. Participar activament en la implementació de tota mena de mesures que serveixin 
per a enfortir les actuacions preventives i de seguretat relacionades amb la COVID-19. 

 

Objectiu 8.2. Promoure una administració eficient, eficaç i sostenible  

Actuacions 

8.2.1. Continuar implementant mesures de millora de l’eficiència energètica als edificis de 
l'AMB. 

8.2.2. Estudiar la possibilitat d’implementar models de teletreball arran de la situació 
derivada de la COVID-19 i de les necessitats de garantir mesures de salut i seguretat en els 
llocs de treball. 

8.2.3. Continuar la renovació del parc mòbil de l'AMB amb la incorporació de més vehicles 
de baixes emissions i més eficients energèticament, prioritàriament de vehicles elèctrics. 

8.2.4. Assegurar la sostenibilitat econòmica dels serveis metropolitans. 

8.2.5. Impulsar el pla de carrera dels empleats i empleades  de la institució. 

8.2.6. Actualitzar el Pla d'igualtat de la institució i dels organismes dependents. 

8.2.7. Dissenyar i impulsar una guia per acompanyar el personal malalt de càncer. 

8.2.8. Implementar el subministrament energètic als edificis públics de l’àmbit de l’ AMB 
mitjançant Barcelona Energia (l’operador energètic metropolità). 

8.2.9. Assumir les competències traspassades arran de la dissolució del Consell Comarcal 
del Barcelonès, segons decret la Generalitat. 
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Objectiu 8.3. Continuar amb el canvi i la innovació tecnològica a l'AMB, facilitant la 
modernització i l'optimització de l'organització i la generació de bones pràctiques que puguin 
ser transferides als ajuntaments metropolitans  

Actuacions 

8.3.1. Incorporar la filosofia smart en els projectes de l'espai públic per integrar la 
digitalització en els diferents elements que els componen. 

8.3.2. Redefinir els processos i incorporar innovació de base tecnològica i racionalització 
dels processos administratius, amb l’objectiu de simplificar i millorar tant la gestió com la 
manera de comunicar i atendre els serveis públics metropolitans. 

8.3.3. Implantar un sistema d'indicadors que permeti l'anàlisi i el seguiment de la tramitació 
dels procediments, així com el disseny d'actuacions de millora contínua. 

 

Objectiu 8.4. Impulsar un pla de comunicació que reforci la identitat de l’AMB  

Actuacions 

8.4.1. Elaborar i executar el Pla de comunicació del mandat. 

8.4.2. Complir les normes d'imatge metropolitana en les publicacions en paper, digitals i 
pàgina web institucionals. 

8.4.3. Organitzar i establir protocols per a la utilització de les xarxes socials institucionals. 

8.4.4. Donar suport corporatiu als espais destinats a la presència de l'AMB en fires, 
congressos i altres esdeveniments internacionals. 

8.4.5. Estudiar l’elaboració d’una agenda metropolitana digital periòdica (web-news) que 
integri notícies, activitats institucionals i destacats de tot l’àmbit de l’AMB. 
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ÀMBIT          

3. DESENVOLUPAMENT SOCIAL I ECONÒMIC 

La metròpolis de Barcelona ha d’aspirar a ser un exemple de territori d’oportunitats, que 
aposta decididament per combatre les desigualtats i treballa per la cohesió social, a través 
d’un creixement econòmic innovador i sostenible.  

El context actual, tal com dèiem en la introducció, ens obliga a redoblar els esforços davant del 
repte de donar resposta a la situació causada per la COVID-19. Cal, doncs, que l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona continuii  treballant, primer, per la salut i la seguretat en tot allò 
que deriva de la crisi de la pandèmia i aprofundint, especialment ara, en la lluita contra les 
desigualtats. A la vegada, cal que reforci la seva aposta pel talent i pels ecosistemes 
innovadors i emprenedors, en col·laboració amb totes les organitzacions públiques i privades, 
socials i empresarials, acadèmiques i del tercer sector, que ha portat a promoure amb èxit 
experiències de recerca, creativitat, ciència i innovació, i a la creació d’un model 
socioeconòmic pioner en termes de cohesió, integració, creixement inclusiu i sostenible 
plenament inscrits en els ODS.  

A l'Acord de Govern que regeix l'actual Govern metropolità es recullen, entre altres principis, 
objectius que han d'orientar les polítiques de desenvolupament social i econòmic: 

• Impulsar una metròpolis com una xarxa de pobles i ciutats, territorialment vertebrada 
en un espai compartit per al benestar, la convivència i la igualtat d’oportunitats.  

• Promoure la cohesió social a la metròpolis mitjançant la implicació de les institucions, 
la societat civil i els agents econòmics i socials. L’AMB orientarà les seves polítiques a 
combatre la vulnerabilitat i l’exclusió social.  

• Afavorir les iniciatives d’impuls econòmic al territori juntament amb les relatives a la 
captació d’inversió i talent, el suport a la innovació, la recerca i digitalització, així com 
iniciatives de proximitat i del bé comú. Apostar per polítiques econòmiques de 
generació i millora del teixit productiu que incideixin en àmbits d’economia verda i 
circular, economia cooperativa, social i solidària… de manera respectuosa amb el medi 
ambient i fent prevaldre la generació d’ocupació estable i de qualitat. 

• Promocionar la identitat metropolitana de la marca Barcelona.  

• Continuar la política de suport a les empreses i a l’emprenedoria sobre la base de 
noves capacitacions empresarials i professionals.  

• Vetllar perquè la situació generada per la pandèmia no amplii els riscos d’exclusió 
social, econòmica o digital de la ciutadania dels municipis metropolitans. 

En el context actual, doncs, s'impulsarà i s'ampliarà el Pla metropolità de suport a les 
polítiques socials municipals, format pel Programa metropolità de dinamització del mercat de 
treball i pel Programa metropolità de foment de la cohesió social, ambdós inspirats en els 
plans que s’han desenvolupat en els darrers mandats, que queden configurats amb un total de 
10 línies de treball (projectes singulars; orientació i formació; emprenedoria; plans d’ocupació; 
suport a la contractació per a empreses i entitats; cohesió, convivència i seguretat; llars 
vulnerables; accessibilitat universal; gènere i identitat, i, finalment, garantia alimentària). 

Junt amb aquestes línies, s’impulsarà la concertació i la cooperació amb els municipis en àmbits 
que sobrepassen l’esfera local, com poden ser el sensellarisme, la protecció social primària, les 
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polítiques de joves, la convivència social, la cultura, etc., tot en el marc d’un espai metropolità de 
coordinació de polítiques socials i de concertació amb els agents socials i entitats del tercer sector. 

 Per respondre a aquesta realitat descrita es proposen les línies d’intervenció següents: 

• Cap a un territori cohesionat socialment, que combat les desigualtats i que promou el 
ple accés als serveis bàsics per a la població metropolitana. 

• Potenciació de l’Agència metropolitana de Desenvolupament Econòmic per promoure 
un creixement inclusiu al territori metropolità. 

 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ 9: CAP A UN TERRITORI COHESIONAT SOCIALMENT, 
QUE COMBAT LES DESIGUALTATS I QUE PROMOU EL PLE ACCÉS ALS 
SERVEIS BÀSICS PER A LA POBLACIÓ METROPOLITANA 

Objectiu 9.1. Implementar mesures de suport als ajuntaments que garanteixin l’ocupabilitat 
i la inserció laboral de la població  

Actuacions 

9.1.1. Implementar el Programa metropolità de dinamització del mercat de treball (projectes 
singulars, orientació i formació, emprenedoria, plans d’ocupació, i suport a la contractació 
per a empreses i entitats). 

9.1.2. Impulsar el coneixement, l’anàlisi i la recerca aplicada en l'àmbit de la formació 
professional (FP). 

9.1.3. Difondre la formació professional amb accions per visibilitzar-la com una opció de futur. 

 

Objectiu 9.2. Pal·liar i reduir els efectes de les situacions socials de vulnerabilitat  

Actuacions 

9.2.1. Implementar el Programa metropolità de foment de la cohesió social (convivència, 
llars vulnerables, accessibilitat universal, gènere i identitat, atenció al sensellarisme i 
garantia alimentària). 

9.2.2. Donar més solidesa a les bases de dades per conèixer millor la realitat social 
metropolitana. 

9.2.3. Impulsar un espai de coordinació metropolità en matèria de polítiques socials. 

9.2.4. Elaborar el mapa metropolità del programa de garantia alimentària. 

9.2.5. Promocionar l'adhesió dels municipis metropolitans al Centre d'Urgències i 
Emergències Socials de Barcelona (CUESB). 

9.2.6. Analitzar la vulnerabilitat habitacional i residencial metropolitana des d'una 
perspectiva de gènere. 

9.2.7. Elaborar el mapa de prestacions socials municipals en l'àmbit de l'habitatge.  

9.2.8. Col·laborar amb altres entitats i administracions en clau metropolitana. 
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Objectiu 9.3. Reduir les desigualtats, evitar la polarització social, garantir processos 
d'integració de tots els sectors de la població  

Actuacions 

9.3.1. Sensibilitzar la ciutadania i el conjunt dels serveis de l’AMB en relació amb les 
necessitats específiques de les persones amb discapacitat i promoure la millora de 
l’accessibilitat. 

9.3.2. Establir aliances territorials i temàtiques de referència en polítiques de gènere i 
identitat. 

9.3.3. Promocionar i difondre els serveis adreçats als col·lectius de joves i de gent gran de 
l'àmbit metropolità. 

9.3.4. Desplegar un fons especial d’atenció a la COVID-19 que se centri en els temes més 
punyents relacionats amb l’exclusió social, el reforç educatiu, el suport al tercer sector i la 
intervenció en matèria de bretxa digital. 

 

Objectiu 9.4. Promoure el coneixement d'estudis en l'àmbit de la convivència, la prevenció i 
la seguretat urbana del territori metropolità  

Actuacions 

9.4.1. Elaborar estudis i anàlisis sobre usos convivencials de l'espai públic. 

9.4.2. Redactar una guia de recomanacions en l'àmbit de la convivència sobre pràctiques i 
vida quotidiana. 

 

Objectiu 9.5. Aprofundir en la perspectiva d’estratègies i polítiques de gènere  

Actuacions 

9.5.1. Posar en marxa d’una taula d’intercanvi i coordinació municipal en matèria de serveis 
municipals de denúncia i acompanyament en casos de violència masclista i LGTBI-fòbia. 

9.5.2. Fomentar iniciatives innovadores que afavoreixin la participació política i social de les 
dones en tots els programes metropolitans, especialment els de polítiques socials, 
desenvolupament econòmic, espai públic, medi ambient, mobilitat, i en tots aquells programes 
que puguin incorporar la perspectiva de gènere i la mirada feminista en la implementació. 

9.5.3. Incorporar en el programa d’FP iniciatives que promoguin i facilitin una participació 
més elevada de les dones en les professions científiques i tècniques. 

9.5.4. Impulsar projectes pilot i innovadors (especialment R+D+I) que explorin noves 
fórmules per promoure el desenvolupament de la igualtat i la transversalitat de gènere dins 
l’organització municipal. 

9.5.5. Potenciar el talent femení mitjançant el suport a projectes que creïn noves maneres 
d’oferir, ampliar i capacitar els col·lectius de dones en competències transversals digitals, 
lingüístiques, de lideratge i directives. 

9.5.6. Donar suport, des del Programa metropolità de foment de la cohesió social, a projectes 
destinats a fomentar la conciliació del temps de la vida familiar i la laboral i a promoure 
accions que posin en valor el temps de les persones, i l’impuls de xarxes d’empreses i 
organitzacions que promoguin la igualtat i la conciliació. 
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LÍNIA D’INTERVENCIÓ 10: POTENCIACIÓ DE L’AGÈNCIA METROPOLITANA 
DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC PER PROMOURE UN CREIXEMENT 
INCLUSIU AL TERRITORI METROPOLITÀ  
 

Objectiu 10.1. Enfortir l’Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic  

Actuacions 

10.1.1. Fomentar un sistema de cooperació i suport directe als serveis municipals de 
promoció econòmica, d’ocupació, d’innovació social i tecnològica i d’impuls de noves 
economies locals emergents.  

10.1.2. Desplegar un fons especial COVID-19 que se centri en els temes més punyents 
relacionats amb la reactivació de l’economia local, especialment la de proximitat.  

10.1.3. Impulsar polítiques de concertació amb els actors socials i econòmics per al 
desplegament de les estratègies de desenvolupament econòmic del territori dins de l’àmbit 
de l’AMB i amb la vocació de coordinar-se més amb la regió metropolitana. 

10.1.4. Continuar els programes i les polítiques destinats al suport empresarial i industrial al 
territori metropolità.  

10.1.5. Realitzar un catàleg de serveis en matèria de desenvolupament econòmic.  

10.1.6. Incorporar criteris de despesa pública intel·ligent a l'àrea de Serveis Generals de 
l’AMB com una eina més al servei dels objectius del PAM 2019-2023 (criteris socials i 
ambientals, compra pública innovadora). 

10.1.7. Consolidar i millorar les eines de suport, informació i geolocalització (portals web) 
per a les empreses i ajuntaments, per a la captació d’inversió, sobre informació econòmica 
d’interès metropolità i sobre la situació del parc immobiliari i empresarial,  que permetin 
dinamitzar el teixit econòmic i aplicar les mesures i polítiques adients per fer front a 
l’emergència sanitària. 

10.1.8. Establir sinergies de concertació tant amb les administracions locals com 
supramunicipals per establir línies de treball conjunt per mitigar l’impacte de la COVID-19 a 
través d’una taula de reactivació econòmica. 

 

Objectiu 10.2. Vertebrar el territori mitjançant el desenvolupament de projectes d’abast 
metropolità i amb una marcada funcionalitat municipal  

Actuacions 

10.2.1. Millorar els sectors generadors de desenvolupament d’activitats econòmiques o 
altres que requereixen, per la seva transcendència, un elevat nivell d’implicació i 
d’intervenció per part de l’AMB, com poden ser les transformacions urbanes en els entorns 
dels grans nodes ferroviaris.  

10.2.2. Establir un nou programa de suport als ajuntaments en matèria d’àrees d'activitat 
econòmica que incorpori mesures de reactivació econòmica i social per a després de la 
COVID-19. 

10.2.3. Promoure programes de millora i certificació de qualitat de les àrees d’activitat econòmica. 
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10.2.4. Millorar projectes relacionats amb l’àmbit de l’associacionisme del teixit productiu 
com a mesura per potenciar els agents d’interlocució territorial i municipal. 

10.2.5. Impulsar un pla de millores i modernització dels PAE per donar suport als 
ajuntaments, atès que hi haurà dificultats de finançament per abordar els efectes de 
l’emergència sanitària als seus territoris, amb manca de recursos.   

 

Objectiu 10.3. Promocionar la identitat metropolitana dins la marca Barcelona i la 
internacionalització de l’economia  

Actuacions 

10.3.1. Desenvolupar una estratègia turística d'àmbit metropolità amb la finalitat de 
posicionar el territori com una destinació turística sostenible, segura i intel·ligent (DTI). 
Aquesta estratègia permetrà planificar i implementar mesures per pal·liar els impactes 
negatius de la pandèmia sobre el sector, fomentar la identitat metropolitana i desenvolupar la 
promoció específica del patrimoni local i del turisme smart sostenible i de qualitat metropolità. 

10.3.2. Impulsar accions d’internacionalització de l’economia amb els municipis 
metropolitans per a la captació d’inversions en els mercats internacionals i locals, d’ajut a la 
retenció d’inversions al territori metropolità i de suport a l’elaboració de portafolis locals 
d’inversió. Aquesta estratègia permetrà disposar d’un valor afegit a l’hora de contrarestar 
els potencials efectes socioeconòmics adversos de la COVID-19. 

10.3.3. Potenciar i enfortir la capacitat productiva i exportadora del teixit empresarial, com 
a mesura clau per què les pimes puguin fer front a la crisi derivada de la pandèmia, i donar 
suport i assistència empresarial per a l'exportació, amb l'objectiu de consolidar i augmentar 
la presència d'empreses metropolitanes en els mercats exteriors, assegurant-ne així la 
resiliència i la competitivitat. 

10.3.4. Fomentar la presència dels municipis metropolitans i del seu teixit empresarial a 
l'exterior, tant en projectes com en missions internacionals, per tal de promocionar les 
potencialitats del territori impulsant així la dinamització de l’activitat econòmica i la 
recuperació posterior a la COVID-19. 

10.3.5. Consolidar la presència de l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic 
en les principals fires i espais de reflexió en matèria de desenvolupament econòmic i com a 
expositor dels municipis metropolitans i a la vegada amb el seu propi portafolis de serveis, 
donant suport a la reactivació econòmica i social al territori per pal·liar els efectes adversos 
generats per la pandèmia. 

 

Objectiu 10.4. Impulsar la innovació, especialment responent als reptes d’innovació social i 
la indústria 4.0  

Actuacions 

10.4.1. Establir un hub-ecosistema-xarxa de centres d’innovació especialitzats i de referència 
que posi en comú els projectes del territori i cercar sinergies i col·laboracions 
publicoprivades que afavoreixin l’impuls econòmic metropolità, la projecció de la recerca i la 
captació de talent.  

10.4.2. Impulsar el territori metropolità com una referència i un punt de trobada en tecnologia, a 
escala internacional.  
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10.4.3. Estendre les pràctiques d'innovació econòmica mitjançant el suport a la figura dels 
agents d'innovació. 

10.4.4. Impulsar plans estratègics d'innovació que permetin identificar i analitzar les 
principals necessitats per al desenvolupament de la innovació a les ciutats del territori 
metropolità.  

10.4.5. Facilitar la modernització del teixit empresarial a través d'acompanyaments 
especialitzats en matèria de digitalització i indústria 4.0. 

10.4.6. Facilitar la modernització i generació de nous espais de creació digital (fablabs) per 
mitjà d'incentius concrets amb l'objectiu de fomentar la cultura maker.  

10.4.7. Fomentar l'accés i l'ús de les dades obertes de l'àmbit metropolità. 

10.4.8. Impulsar noves iniciatives comunes de modernització dels PAE en matèria 
tecnològica, com el suport al desenvolupament del 5G, que permetin fer un salt qualitatiu 
en la reactivació econòmica i productiva després de la COVID-19. 

 

Objectiu 10.5. Impulsar la sostenibilitat ambiental de les activitats econòmiques com a factor 
de competitivitat de l'economia metropolitana  

Actuacions 

10.5.1. Potenciar la Plataforma de recursos circulars i el servei de suport a l’economia verda i 
circular com a espais de referència per a l’impuls de les estratègies d’economia circular que 
han d'esdevenir la palanca per a la recuperació i la competitivitat econòmica en l’etapa 
posterior a la COVID-19, en línia amb les propostes del Green New Deal de la UE i el Pla 
clima i energia de l'AMB. 

10.5.2. Avaluar, amb l’Àrea d’Ecologia, la viabilitat de la creació de la figura del gestor 
energètic metropolità específicament pel que fa a l’assistència a les empreses 
metropolitanes i al finançament de projectes per a la transició energètica.  

10.5.3. Avaluar els impactes econòmics del canvi climàtic al territori metropolità per tal de 
quantificar monetàriament els riscos i les mesures necessàries per fer-hi front, d’acord amb 
el marc metodològic i conceptual de l’economia del canvi climàtic i arrenglerat amb el Pla 
clima i energia 2030 de l’AMB.  

10.5.4. Analitzar l'activitat econòmica relacionada amb el mar i la costa metropolitana 
(economia blava) com a base per al desenvolupament d’un pla específic de foment de 
l’economia blava metropolitana coordinada amb el projecte LITOMET i l’Estratègia marítima 
de Catalunya 2030. 

 

Objectiu 10.6. Continuar desplegant una política alimentària d’abast metropolità  

Actuacions 

10.6.1. Impulsar el document tècnic participat per diferents departaments de l’AMB 
«Avaluació i proposta per a una política alimentària de l’AMB» perquè sigui el full de ruta de 
les polítiques alimentàries de l’AMB en l'actual context social i econòmic generat per la 
pandèmia; en aquest document queda clara la rellevància del sistema alimentari per a la 
resiliència de la ciutat metropolitana. 

10.6.2. Ampliar el projecte dels menjadors escolars amb productes de proximitat i ecològics. 
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10.6.3. Incentivar el producte fresc i de proximitat als mercats municipals i el mercat de pagès.  

10.6.4. Preservar i impulsar la producció agrícola fomentant els aliments de proximitat i els 
canals curts de comercialització, que tan rellevants s'han manifestat durant el període de 
confinament per abastir d'aliments de qualitat i econòmics els col·lectius afectats. 

10.6.5. Impulsar la creació de l’Observatori del Sistema Alimentari Metropolità de Barcelona, 
amb el concurs dels diferents agents públics i privats, com a àmbit d’avaluació, proposta i 
diàleg per al desenvolupament de les polítiques alimentàries locals del territori metropolità.  

10.6.6. Avaluar la creació d’un contracte agrari per a les activitats agroforestals del territori 
metropolità, que permeti recuperar espais per a la producció agrícola i les infraestructures 
agroforestals de manera que contribueixi a mantenir el patrimoni i a gestionar correctament 
els boscos.  

10.6.7. Analitzar la dimensió ambiental del sistema alimentari metropolità i de l’impacte que 
té el canvi climàtic amb l’objectiu d’establir accions que n’afavoreixin la resiliència i la 
sostenibilitat ambiental. 

10.6.8. Crear una línia de suport per a programes d’incubació de nous productors agraris, de 
suport a la creació de noves explotacions agràries i ramaderes i per al relleu generacional en 
les existents. 

10.6.9. Desenvolupar el pla d’acció vers la capitalitat mundial de l’alimentació sostenible 
amb perspectiva metropolitana amb la col·laboració del PEMB i de l’Àrea de Planificació 
Estratègica de l’AMB. 

10.6.10. Adherir-se a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana i participar activament 
en el desenvolupament i aplicació de les seves propostes d’actuació. 

 

Objectiu 10.7. Impulsar l'economia cooperativa social i solidària com a estratègia de reforç 
del capital social, de les economies comunitàries i de resiliència de la societat metropolitana  

Actuacions 

10.7.1. Impulsar el mapa d’experiències de l’economia cooperativa social i solidària (ECSS) al 
territori metropolità, una eina que ha de permetre conèixer l’impacte social i econòmic 
d’aquestes pràctiques econòmiques a través d’estudis periòdics específics i que es 
convertirà en un centre de recursos.  

10.7.2. Reforçar els ajuts per a la creació de noves activitats econòmiques en l’àmbit de 
l’ECSS i impulsar nous mecanismes de finançament per a aquestes pràctiques. econòmiques. 

10.7.3. Fomentar les experiències d’economia col·laborativa que, d’acord amb la forma de 
gestió que adoptin i la seva finalitat, siguin iniciatives d’ECSS.  

10.7.4. Donar suport als projectes de moneda complementària existents al territori i avaluar-
ne la potencialitat per impulsar el creixement sostenible de les economies comunitàries.             

10.7.5. Avaluar la creació d’un segell acreditatiu de l’economia cooperativa, social i solidària 
al territori metropolità com a estratègia per a la diferenciació i foment entre els 
consumidors finals d’aquestes pràctiques econòmiques. 
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Objectiu 10.8. Fomentar l’emprenedoria, el talent jove i el talent femení  

Actuacions 

10.8.1. Seleccionar i impulsar iniciatives innovadores d’emprenedoria social i tecnològica 
que potenciïn especialment les proposades per joves i dones, col·lectius especialment 
vulnerables davant la crisi provocada per la COVID-19. 

10.8.2. Potenciar el talent femení donant suport singular a projectes que creïn noves 
maneres d’oferir, ampliar i capacitar en competències digitals, lingüístiques, de lideratge i 
directives els col·lectius de dones. 

10.8.3. Apropar el talent jove a les empreses amb projectes com l'Innobús metropolità i el 
MetròpolisFPLab, com una eina més per disminuir l’impacte de la pandèmia sobre l’atur juvenil. 

10.8.4. Promoure la trobada entre empreses i centres educatius de formació professional, 
amb l'objectiu de generar valor econòmic, social i cultural del territori metropolità.  

10.8.5. Contribuir a fer aflorar les potencialitats de l'alumnat i dels graduats universitaris, 
contribuint a la millora de la seva ocupabilitat i les seves competències personals. 

 

Objectiu 10.9. Facilitar eines i recursos de valor afegit per al teixit empresarial i els inversors 
per al desenvolupament òptim de l'activitat econòmica i la millora de la competitivitat  

Actuacions 

10.9.1. Potenciar el portal d'atracció d'inversions per facilitar a l'inversor la posada en marxa 
de l'activitat econòmica, incloent-hi els recursos que poden ser útils per fomentar la 
seguretat i el potencial del territori i impulsar així la recuperació de l’activitat econòmica. 

10.9.2. Promocionar el mercat immobiliari destinat a usos empresarials com un servei de valor 
afegit per facilitar la relocalització de les activitats econòmiques després de la crisi, així com el 
creixement i desenvolupament òptims de les empreses, tot donant més visibilitat als serveis 
existents. 

10.9.3. Desenvolupar noves eines i recursos que propiciïn la correcta transició cap a una 
indústria de qualitat, sostenible, segura i innovadora mitjançant la projecció i millora de la 
informació disponible dels polígons d’activitat econòmica (PAE), donant suport a la 
reindustrialització del territori i apostant per una producció industrial de proximitat, 
imprescindible davant la situació provocada per l’emergència sanitària. 

10.9.4. Consolidar els projectes de suport empresarial: xarxa metropolitana d'oficines 
d'atenció a l'empresa, plataformes de suport i informació, associacionisme empresarial i 
certificacions de qualitat dels PAE.  

10.9.5. Establir un programa de suport per a l'atracció i reinversió de les empreses del 
territori metropolità que proporcioni valor afegit al territori davant els potencials efectes 
socioeconòmics adversos derivats de la COVID-19. 

 

Objectiu 10.10. Fomentar el comerç metropolità  

Actuacions 

10.10.1. Elaborar una estratègia metropolitana del comerç, transformació digital, suport a 
l'associacionisme i interlocució, i establir eines de suport. 
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10.10.2. Potenciar el comerç local davant de la greu crisi que deriva de la COVID-19, 
especialment en allò que es refereix a evitar el tancament de les activitats, mitjançant 
suports específics en temes de contractació, serveis o digitalització. 

10.10.3. Crear la taula metropolitana de comerç per tal de convertir-se en un punt de 
trobada i d’intercanvi d’experteses i experiències, en un espai per posar en comú les 
diferents casuístiques municipals en matèria de comerç i dels efectes derivats de la 
pandèmia. 

10.10.4. Establir sinergies de cooperació i de suport en tots els àmbits relacionats amb el 
comerç: elaboració d’un pla estratègic del comerç, normatives, projectes, formació, 
subvencions..., tot lligat a la millora de l’activitat comercial i al seu encaix tant en el món 
productiu com en allò que afecta en termes de sostenibilitat lligats als ODS. 

10.10.5. Apostar per ser el referent dels municipis metropolitans impulsant el treball en 
xarxa, així com en la implementació de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU), a 
partir de la futura normativa pendent d’aprovació pel Parlament de Catalunya en matèria de 
comerç.  

10.10.6. Implementar un model de suport tècnic i assessoria per als ajuntaments, mitjançant 
projectes pilot de consolidació de les polítiques adreçades al comerç. 

10.10.7. Tecnificar la formació del personal tècnic que dona servei al sector del comerç per 
aconseguir més competitivitat d’aquest sector estratègic per al territori, per a l’òptima 
gestió empresarial dels negocis i per a la dinamització dels espais d’activitat econòmica 
comercial, de manera que s'incrementi el seu potencial de generació de riquesa. 

  



   
  PLA D’ACTUACIÓ METROPOLITÀ 2019-2023 

 

 
 

 

33 

 

ÀMBIT          

4. MOBILITAT, TRANSPORT I SOSTENIBILITAT 

A l’àrea metropolitana de Barcelona la mobilitat ha de ser sostenible basant-se en el transport 
públic eficient i de qualitat. S'impulsarà i es consolidarà el sistema metropolità de transport 
públic col·lectiu –que ha de ser l’eix bàsic de la mobilitat metropolitana– de manera preferent 
sobre el trànsit privat. 

Així mateix, es donarà resposta als reptes de la mobilitat i el transport públic mitjançant un 
pressupost estable i suficient per fer front a aquestes polítiques i un sistema tarifari basat en 
paràmetres socials i ambientals, alhora que s'impulsarà la implantació immediata de la T-
Mobilitat. 

L’experiència de la COVID-19, malgrat el drama que ha representat, ha posat en evidència 
aspectes importants, sobretot relacionats amb la contaminació. Tenint en compte que la 
mobilitat és el canal que permet desenvolupar la vida social i l’activitat econòmica, es veurà 
molt fortament modificada per la «nova normalitat» que apareix amb la crisi de la COVID-19. 
Una nova normalitat en la qual s’haurà de mantenir com a referència la protecció de la salut 
pública mentre es recupera gradualment la vida quotidiana i l’activitat econòmica, tot 
minimitzant el risc d’epidèmia i evitant que la capacitat del sistema de salut es desbordi, i a la 
vegada caldrà promoure una mobilitat saludable, sostenible, eficient i equitativa. Els possibles 
escenaris de mobilitat urbana, que es preveuen canviants, són complexos de definir a hores 
d’ara, particularment amb el detall amb què estem habituats a treballar.   

Per tant de cara al mandat 2019-2023 és clau abordar els reptes urgents i els compromisos 
inajornables, davant la UE, sumats als derivats de la pandèmia, per reduir la contaminació 
generada pel trànsit amb la implantació de zones de baixes emissions, l’augment del transport 
públic i la seva extensió a tota la corona metropolitana i a l’àmbit immediat de la regió 
metropolitana —que és on hi ha més interrelacions entre llocs de residència, de feina, de 
comerç, de lleure, etc.—, el foment de la bicicleta i altres mitjans sostenibles, la dotació i 
millora de les infraestructures i equipaments de mobilitat, i la coordinació metropolitana del 
trànsit, la logística i l’aparcament. D’aquesta manera, l'AMB s'alinea coherentment amb els 
objectius 11 i 13 dels ODS.  

El fenomen de la COVID-19 obre altres realitats que caldrà observar i actuar-hi en consonància. 
El transport públic estarà sotmès a una forta pressió perquè s’adeqüi a les necessitats 
relacionades amb la prevenció d’aspectes sanitaris i de seguretat. Per altra banda indica que 
cal continuar aprofundint en polítiques de mobilitat sostenible i reductora d’emissions que, a 
més, són aspectes prioritaris de la política europea en matèria de medi ambient. 

Amb l’aprovació definitiva del Pla metropolità de mobilitat urbana, s'aplicaran les actuacions 
que corresponguin a l’AMB i es reclamarà a altres administracions les que els corresponen, en 
especial les relacionades amb les infraestructures de mobilitat i amb la connectivitat amb la 
resta de la regió metropolitana i del conjunt del país. 

Per respondre a aquesta realitat descrita es proposen les línies d’intervenció següents: 

• Impuls de la mobilitat sostenible a tot el territori metropolità 

• Governança del transport i la mobilitat amb garanties de finançament 

• Avanç cap a una gestió més eficient i innovadora del sistema de transport públic 
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LÍNIA D’INTERVENCIÓ 11: IMPULS DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE A TOT 
EL TERRITORI METROPOLITÀ. 

Objectiu 11.1 Desplegar les actuacions del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) com 
a instrument de vertebració del territori, d’impuls a la construcció d’infraestructures, 
d’ordenació dels serveis de mobilitat, de promoció de la mobilitat sostenible i de coordinació 
dels plans de mobilitat urbana dels 36 municipis  

Actuacions 

11.1.1. Analitzar les repercussions de la crisi de la COVID-19 en la mobilitat, amb un èmfasi 
especial en el nou mercat de treball i els desplaçaments quotidians que en derivin, amb el 
propòsit d’incorporar-les al PMMU. 

11.1.2. Aprovar definitivament el Pla metropolità de mobilitat urbana, un cop incorporades 
les aportacions i al·legacions que enriqueixin el document. 

11.1.3. Iniciar l'execució de les mesures i actuacions del PMMU, en especial les que són 
competència de l'AMB o depenen directament de les seves responsabilitats. 

11.1.4. Donar suport als ajuntaments en el desenvolupament i execució de mesures que 
estiguin incloses al PMMU aprovat per l'AMB. 

11.1.5. Promoure mesures de millora de la mobilitat sostenible per motiu de feina i d’estudi 
en grans centres de generació de mobilitat i polígons d'activitat econòmica. 

11.1.6. Desenvolupar estratègies que, arran de la crisi de la COVID-19, introdueixin nous 
aspectes en la política de mobilitat sostenible i de seguretat i salut al transport públic.  

 

Objectiu 11.2. Impulsar la mobilitat sostenible al territori metropolità com a element 
fonamental de la lluita contra la contaminació atmosfèrica generada pel trànsit  

Actuacions 

11.2.1. Impulsar un pla metropolità de seguretat viària que incorpori la «visió zero» i establir 
les mesures que cal que executin les diferents administracions titulars i gestores de les vies 
metropolitanes. 

11.2.2. Recollir els aprenentatges derivats de la crisi pandèmica en relació amb els efectes 
sobre la mobilitat sostenible, per tal d’accelerar el canvi de model i d’hàbits en l’ús del 
transport públic que pot beneficiar la millora ambiental del territori metropolità. 

11.2.3. Fomentar projectes d’ecologística local i electrificació de flotes que millorin la 
sostenibilitat de la distribució urbana de mercaderies als municipis metropolitans.  

11.2.4. Impulsar la coordinació de polítiques locals per regular i taxar la distribució dels 
productes adquirits per comerç electrònic i impulsar la distribució urbana de mercaderies 
sostenible. 

11.2.5. Impulsar gestions davant l’Estat i la Generalitat per tal d’establir un paquet d’ajudes 
específiques per a la renovació del parc de vehicles privats a l’àmbit metropolità, amb 
especial suport al vehicle elèctric. 

11.2.6. Definir una política metropolitana de tarifació viària per ús, congestió i toxicitat per 
tal de reduir la contaminació atmosfèrica i les emissions provocades per l'actual model de 
mobilitat urbana i interurbana. 
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11.2.7. Establir un marc metropolità de regulació de l’oferta de mobilitat compartida per a 
turismes, motos, bicicletes i patinets que garanteixi la distribució territorial de l’oferta i un 
ús sense conflictes de l’espai públic. 

11.2.8. Estendre la xarxa metropolitana de punts de recàrrega (electrolineres i fotolineres) a 
tots els municipis metropolitans. 

11.2.9. Desplegar la plataforma tecnològica metropolitana de gestió de la ZBE, el Registre 
metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats, i l’Ordenança fiscal 
reguladora. 

11.2.10. Aplicar la zona de baixes emissions de les rondes de Barcelona l'1 de gener de 2020, 
i fer-ne un seguiment de l’evolució. 

11.2.11. Impulsar la creació de zones de baixes emissions de caràcter local als diferents 
municipis de l'AMB. 

 

Objectiu 11.3. Impulsar i consolidar un sistema de mobilitat metropolitana basat en un 
transport públic eficient i de qualitat, per promoure la sostenibilitat ambiental i econòmica 
de la ciutat metropolitana, la vertebració territorial, la cohesió social, l'equitat i la igualtat 
d'oportunitats  

Actuacions 

11.3.1. Consolidar i finalitzar la xarxa d'autobús metropolità d'altes prestacions (Metrobús i 
Bus Exprés), amb l'objectiu de millorar l'eficàcia i l'eficiència del sistema de transport 
col·lectiu de superfície, amb especial atenció als corredors amb més demanda. 

11.3.2. Intensificar la renovació i modernització de la flota de transport públic de superfície 
amb la incorporació de més vehicles de baixes emissions, amb més capacitat de viatgers i 
més silenciosos. 

11.3.3. Accelerar el procés d'electrificació de l'autobús metropolità amb la compra 
d'autobusos elèctrics, l'adequació de les cotxeres per a la càrrega elèctrica i la instal·lació de 
punts de càrrega a la via pública. 

11.3.4. Consolidar, renovar i desenvolupar els contractes de gestió indirecta dels serveis 
Aerobús, Bus Turístic i altres serveis no integrats, com a instruments per oferir avantatges 
per als ciutadans de la metròpolis i per als seus visitants. 

11.3.5. Millorar i reforçar el servei de transport públic nocturn mitjançant la xarxa Nitbus i el 
servei de metro, com a instrument per garantir la seguretat dels desplaçaments i l'equitat en 
el desenvolupament de l’activitat econòmica. 

11.3.6. Estendre el servei de baixada a demanda al Nitbus, destinat a les dones i als menors 
d'edat, en aquells àmbits fora de la trama urbana on hi ha més distància entre parades. 

11.3.7. Consolidar i ampliar el control de la qualitat del servei dels operadors de gestió 
directa i indirecta incidint especialment en la puntualitat dels serveis, la neteja, l’atenció als 
usuaris, el manteniment, les parades i la informació. 

11.3.8. Estendre la informació en temps real per als usuaris del transport públic, amb la 
instal·lació de monitors informatius en estacions de ferrocarril i equipaments públics, 
monitors a bord dels autobusos i pantalles d'informació a les parades amb més viatgers. 

11.3.9. Desenvolupar un pla d'accessibilitat per als serveis de titularitat pública de l'AMB. 
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11.3.10. Participar activament en projectes europeus, en la Unió Internacional de Transports 
Públics (UITP) i altres organitzacions internacionals sectorials com a instruments per 
impulsar projectes de cooperació amb altres metròpolis en matèria de mobilitat. 

11.3.11. Projectar nous aparcaments d'intercanvi (P+R) a l'entorn d'estacions ferroviàries 
fora de l'àmbit urbà. Fer créixer el nombre de places existents en el servei d'aparcaments 
d'intercanvi metropolitans de l'AMB. 

11.3.12. Promoure la implantació de prioritat semafòrica i carrils reservats per a autobusos, 
per tal de millorar la velocitat comercial, garantir la puntualitat i reduir el temps de trajecte 
dels autobusos metropolitans. 

11.3.13. Continuar millorant la qualitat de les parades d’autobús, garantint-ne l'accessibilitat 
i ampliant la xarxa de marquesines instal·lades. 

11.3.14. Crear àrees d'intercanvi en els nodes de connexió entre línies d'autobús, 
coordinades amb la xarxa ferroviària i la nova xarxa d'autobús de Barcelona, amb especial 
atenció a la informació i senyalització dels intercanvis.  

 

Objectiu 11.4. Estendre el sistema de transport públic metropolità al conjunt de municipis de 
l’AMB, sota els principis d’equilibri en oferta i qualitat entre municipis i barris, màxima 
eficiència i sostenibilitat financera 

Actuacions 

11.4.1. Gestionar els serveis de transport públic —tant urbà com interurbà— de la segona 
corona que altres administracions traspassin a l'AMB d'acord amb els estàndards de qualitat 
i eficiència econòmica dels serveis de transport públic metropolitans. 

 

Objectiu 11.5. Fer de la mobilitat en bicicleta un mode habitual per als desplaçaments diaris 
a la feina, a l’escola i als serveis, i incrementar-ne el pes com a mode de transport sostenible 
en benefici de la qualitat de l’aire i de la salut de les persones  

Actuacions 

11.5.1. Estendre la xarxa d’aparcaments segurs de bicicletes amb més mòduls Bicibox i nous 
aparcaments de gran capacitat, fins a arribar a la majoria de municipis metropolitans. 

11.5.2. Promocionar la compra de bicicletes elèctriques per part de ciutadans, administracions 
i empreses. 

11.5.3. Executar les actuacions prioritàries aprovades al Programa metropolità de desen-
volupament de la Bicivia. 
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LÍNIA D’INTERVENCIÓ 12: GOVERNANÇA DEL TRANSPORT I LA 
MOBILITAT AMB GARANTIES DE FINANÇAMENT 

Objectiu 12.1. Garantir la sostenibilitat econòmica i l’equilibri financer del sistema de 
transport públic metropolità, instant altres administracions a atendre les seves obligacions 
respecte de les competències de l’AMB  

Actuacions 

12.1.1. Formalitzar convenis amb els municipis de la segona corona que disposen de transports 
públic urbans, especialment en ocasió de la finalització dels seus contractes actuals, amb el 
traspàs de la titularitat i gestió d'aquests serveis i la garantia de sostenibilitat econòmica. 

12.1.2. Demanar a la Generalitat de Catalunya la programació del traspàs dels serveis 
d'autobusos interurbans diürns i nocturns que circulen majoritàriament dins de l'àmbit de 
l'AMB, per tal d'integrar-los en una única xarxa metropolitana, incloent-hi una dotació 
econòmica que en garanteixi la sostenibilitat econòmica. 

 

Objectiu 12.2. Consolidar un nou sistema de tarifació social metropolità com a instrument 
fonamental de l’AMB per a la millora de la cohesió social i la lluita contra la vulnerabilitat i 
l’exclusió, que s’adapti a les noves necessitats dels col·lectius de beneficiaris i que aprofiti els 
nous instruments de gestió  

Actuacions 

12.2.1. Ampliar la tarifació social al conjunt de municipis de l'àrea metropolitana, garantint 
la sostenibilitat econòmica del sistema. 

12.2.2. Promocionar la targeta T-verda amb l'objectiu d'incrementar la retirada de la 
circulació de vehicles contaminants. 

12.2.3. Promocionar el sistema de tarifació social, amb l’ampliació de la prestació de serveis 
de l'AMB als municipis i la millora del control d'accés al sistema a través de l'Administració 
Oberta de Catalunya. 

12.2.4. Modificar els criteris d'atorgament de la tarifació social per ampliar la cobertura a 
nous col·lectius en risc d'exclusió. 

 

Objectiu 12.3. Promoure nous instruments de governança que garanteixin l'exercici de les 
competències de l'AMB  

Actuacions 

12.3.1. Consolidar el Consell de la Mobilitat de l'AMB com a instrument de participació i 
coordinació dels diferents agents i responsables de l'àmbit de la mobilitat a l'àrea 
metropolitana. 

12.3.2. Desenvolupar instruments orientats a la gestió i coordinació metropolitana del 
trànsit, la logística i l'aparcament. 

12.3.3. Estudiar i implantar mesures que permetin millorar l'equilibri financer del transport 
públic mitjançant la millora de la gestió, l'austeritat i l'eficiència en l'administració de les 
empreses prestatàries del servei. 
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12.3.4. Analitzar la repercussió i redistribució de la sostenibilitat econòmica del grup 
empresarial metropolità TMB per evitar la distribució de càrregues econòmiques territorials 
poc equitatives. 

12.3.5. Desenvolupar els plans de desplaçaments d’empresa (PDE) per a l’AMB i per a totes 
les empreses i organismes que en depenen. 

 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ 13: AVANÇ CAP A UNA GESTIÓ MÉS EFICIENT I 
INNOVADORA DEL SISTEMA DE TRANSPORT PÚBLIC 

Objectiu 13.1. Liderar la implantació i el manteniment del projecte T-Mobilitat a l’àmbit dels 
36 municipis, en col·laboració amb l’ATM, exercint les funcions que corresponen a l’AMB 
com a titular dels serveis de transport públic en aquest territori  

Actuacions 

13.1.1. Adaptar i integrar la tarifació social i ambiental a la T-Mobilitat. 

13.1.2. Participar activament en la posada en servei del projecte T-Mobilitat, en especial en 
els serveis que són titularitat de l'AMB. 

13.1.3. Impulsar totes les mesures necessàries per adaptar el transport públic a les 
exigències que deriven de la nova situació causada per la COVID-19. 

13.1.4. Convertir l’AMB i les empreses públiques dependents en actors de referència a 
l’àmbit dels 36 municipis pel que fa al desenvolupament del projecte T-Mobilitat, en les 
funcions d’informació i atenció a la ciutadania a la qual l’AMB presta serveis. 

 

Objectiu 13.2. Potenciar el servei metropolità del taxi  

Actuacions 

13.2.1. Impulsar l’homologació de taxis elèctrics fins assolir el 10% del parc. 

13.2.2. Estudiar la implementació, en el marc de la responsabilitat social del taxi, dels 
vehicles amb sistemes DEA per a les maniobres de reanimació cardiorespiratòria. 

13.2.3. Implantar una aplicació pública per al servei del taxi que faciliti al ciutadà la petició 
de taxi en temps real. 

13.2.4. Continuar amb una estricta supervisió en el servei del taxi de les normes de salut i 
seguretat que deriven de la nova situació pandèmica. 

 

Objectiu 13.3. Potenciar l’empresa pública AMB Informació i Serveis SA com a instrument de 
gestió i prestació dels serveis de mobilitat, amb les funcions principals de subministrar 
informació i gestionar serveis tecnològics i d’atenció a la ciutadania  

Actuacions 

13.3.1. Desenvolupar el Centre d'Informació i Coordinació del transport públic metropolità. 

13.3.2. Desenvolupar noves eines d'informació i serveis integrats del transport i la mobilitat 
sostenible metropolitana. 
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Objectiu 13.4. Promoure projectes singulars i innovadors de mobilitat sostenible  

Actuacions 

13.4.1. Estendre a la majoria de municipis metropolitans la plataforma metropolitana i les 
aplicacions per a zones regulades d’aparcament i de càrrega i descàrrega. 

13.4.2. Desplegar un sistema metropolità de serveis de transport públic a demanda (TAD) 
per tal de donar resposta a les necessitats de mobilitat a les zones de baixa densitat. 

 

Objectiu 13.5. Garantir la prestació del servei dels VTC  

Actuacions 

13.5.1. Implementar totes les mesures previstes en el Reglament metropolità per a la 
prestació del servei amb vehicles amb conductor. 
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ÀMBIT          

5. ECOLOGIA 

El medi urbà és un espai privilegiat per observar l’evolució del medi ambient i les perspectives 
de sostenibilitat ambiental, ja que és l’espai que concentra més contradiccions pel que fa a la 
cura de l'entorn. En el cas de les àrees metropolitanes, com és el cas de la metròpolis de 
Barcelona, la situació és encara més greu i preocupant. Estem davant d'una crisi global 
relacionada amb un model de creixement que no respecta els límits del planeta. És a dir, s’ha 
impulsat un creixement sense tenir prou present l’impacte en el medi ambient.  

Els efectes del canvi climàtic, l’ús de les energies fòssils, el malbaratament dels recursos, els 
límits del creixement sense perjudicar el medi natural, la qualitat d’aire, l’escassetat d’aigua, 
etc., són exemples de reptes per abordar en relació amb el desenvolupament sostenible. En 
aquest sentit, l’àmbit d’ecologia té impacte en diversos dels objectius de desenvolupament 
sostenible de les Nacions Unides. Un bon exemple d’aquesta nova realitat és la recent crisi de 
la COVID-19, que ha posat en el centre del debat moltíssims aspectes relacionats amb la 
sostenibilitat ambiental, la contaminació a causa d’una mobilitat no sostenible, la cura dels 
espais públics, i la protecció de la salut i els sistemes agroalimentaris. 

Davant d’aquesta situació cal promoure models de desenvolupament sostenible, 
respectuosos amb el planeta. És necessari preservar els sistemes naturals i els espais lliures, 
sobre la base dels grans parcs naturals i periurbans, els parcs metropolitans i urbans, les 
platges metropolitanes i els espais fluvials i agraris com a grans connectors de la 
biodiversitat del sistema. Cal ser conscients que aquests espais constitueixen la base del 
patrimoni natural metropolità, i que són fonamentals a l’hora de millorar la qualitat 
ambiental i paisatgística dels municipis. A més, són espais a l’abast de la ciutadania per al 
lleure respectuós amb l’entorn. 

Així mateix, cal continuar incidint en aspectes relacionats amb el cicle de l’energia, a través 
de nous sistemes de producció d’energia, i el cicle integral de l’aigua. Cal prestar el servei 
amb la màxima qualitat i eficiència, amb la finalitat de reduir el consum d’aquests dos 
recursos. D’altra banda, aquest PAM també es proposa continuar treballant en àmbits en els 
quals ja s’està incidint, com la reutilització de l’aigua regenerada i també la millora del 
tractament dels residus i del cicle dels materials per tal d’aprofundir en les polítiques 
públiques de residu zero amb la minimització, reducció, reutilització i reciclatge. Cal tenir 
present que el desenvolupament i extensió del Pla clima i energia ens permetrà consolidar la 
transició energètica i fer front a l’emergència climàtica. Totes aquestes polítiques 
necessitaran una intensificació dels programes d’educació ambiental, informació i 
assessorament dirigits a la ciutadania, als diversos sectors socials i econòmics i a les 
activitats econòmiques. 

L’aparició de la COVID-19 exigeix augmentar els esforços de lluita contra el canvi climàtic, tal 
com recomana la UE, l’OMS i tots els organismes multilaterals que consideren que tenir cura 
del medi ambient és un aspecte molt significatiu en els processos de protecció de la salut de 
la comunitat. 

Finalment, per tal de contribuir al desplegament d’aquestes prioritats, s’ha de finalitzar la 
tramitació del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 
2019-2025 (PREMET25). Aquesta tramitació es va aprovar inicialment al Consell Metropolità i 
actualment es troba en fase de resposta a les al·legacions presentades per encarar la seva 
aprovació definitiva.  
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Per tal d’afrontar el proper mandat es proposen les línies d’intervenció següents: 

• Canvi climàtic i transició energètica 

• Educació ambiental vers la sostenibilitat 

• Prevenció i gestió de residus   

• Planificació i Pla director del cicle integral de l'aigua  

 

 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ 14: CANVI CLIMÀTIC I TRANSICIÓ ENERGÈTICA 

Objectiu 14.1. Impulsar polítiques de transició energètica mitjançant l’estalvi i la generació 
d’energia renovable, així com polítiques per fer front a l'emergència/crisi climàtica dins del 
Pla clima i energia 2030  

Actuacions 

14.1.1. Estudiar la vulnerabilitat climàtica del territori metropolità amb l’objectiu d’orientar 
les polítiques metropolitanes amb criteris de prioritat i justícia climàtica, a més dels ja 
existents, i elaborar estudis que permetin avançar en el coneixement de la prevenció i 
adaptació als impactes del canvi climàtic en el territori metropolità. 

14.1.2. Constituir òrgans decisoris, de seguiment i d'assessorament per integrar la variable 
climàtica en totes les polítiques transversals de l'AMB (constitució de la taula metropolitana 
d'emergència climàtica). Fer un estudi per a la creació de un fons metropolità d'emergència 
climàtica. 

14.1.3. Impulsar mesures de reducció i d’adaptació vinculades al verd i al blau no incloses fins 
ara en les línies de l’AMB: cobertes, mitgeres, murs i energia verds i accés a punts aigua en 
consonància amb els plans de recursos hídrics, etc. Mantenir l'estratègia de gestió del carboni. 

14.1.4. Estudiar possibles fonts energia renovable diferents de les fotovoltaiques en 
instal·lacions del cicle de l’aigua. 

14.1.5. Fomentar la coordinació a escala metropolitana i col·laborar en la implantació de 
xarxes locals de climatització, amb suport al desenvolupament de polítiques sobre xarxa de 
fotolineres, cobertes públiques i industrials i espais fotovoltaics, mobilitat elèctrica, 
comunitats energètiques, etc. 

14.1.6. Desenvolupar cobertes biosolars, la xarxa de fotolineres, cobertes públiques i 
industrials i espais fotovoltaics, mobilitat elèctrica, etc. com a mesura clau per mitigar el 
canvi climàtic i adaptar-s’hi. 

14.1.7. Redactar una ordenança tipus (o alternativa) que reguli els usos a les cobertes per a la 
millora ambiental de les ciutats metropolitanes (cobertes i murs verds + energia fotovoltaica). 

 

Objectiu 14.2. Desenvolupar el Pla clima i energia 2030: establiment i desenvolupament del 
Servei metropolità d’eficiència i energia renovable de l’AMB 

Actuacions 

14.2.1. Actualitzar i fer el seguiment del Pla clima i energia: fixació de nous objectius 
d'energia i noves accions, possible incorporació de l'horitzó 2050, estratègia per actualitzar 
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les accions i introducció de la perspectiva de justícia climàtica en totes les accions 
proposades pel Pla. 

14.2.2. Incorporar accions  hipocarbòniques en les principals licitacions del mandat i 
concretar els fons necessaris del Pla d’Inversions 2020-2023 per a les actuacions del Pla 
clima i energia 2030 i per a l’acció d’emergència climàtica.  

14.2.3. Definir la xarxa de refugis climàtics de l'AMB, uns espais multifuncionals que, durant 
els episodis d'onada de calor, prestaran servei com a refugi climàtic principalment per a la 
població vulnerable. Seran espais amb una temperatura adequada, que compliran els 
requisits sanitaris exigits (COVID-19) i on, en cas necessari, hi haurà dinaminatzació 
d'activitats. 

14.2.4. Establir un servei metropolità en matèria d’impuls de l’eficiència i l’energia renovable 
al conjunt de municipis de l’AMB, i aprovar-ne el reglament de funcionament. 

 

Objectiu 14.3. Contribuir a l’extensió dels serveis i a la gestió pública i comunitària de 
l’operador energètic  

Actuacions 

14.3.1. Fomentar la seva implementació als edificis públics de l’AMB i obrir-lo 
progressivament als usuaris residencials i comercials a tot l’àmbit metropolità.  

14.3.2. Desenvolupar pilots de l’operador en 3 àmbits que permetin consolidar-lo: a) 
polígons industrials, b) barris amb criteris energètics i c) rehabilitacions energètiques. 

14.3.3. Ampliar l’Observatori Metropolità de l’Energia amb la incorporació de cartografia 
energètica, renovació de balanços energètics municipals agregats i dades massives d'energia 
sobre Barcelona. 

14.3.4. Implementar el model metropolità d’escoles NZEB. 

14.3.5. Redactar el Pla director d’emmagatzematge a l’AMB 2023, un estudi de com, quan i 
on convé fer inversions en emmagatzematge els pròxims 4 anys, tenint en compte l’anàlisi 
del cicle de vida (LCA). 

14.3.6. Donar suport a la incorporació dels ajuntaments metropolitans a TERSA, perquè passi 
a ser un mitjà propi, per tal de facilitar els serveis de subministrament elèctric i  
d’implantació d’infraestructures per generació d’energies renovables de forma distribuïda. 

 

Objectiu 14.4. Reduir la contaminació atmosfèrica i acústica, amb la millora i el desenvolu-
pament del Pla de sostenibilitat de l’AMB i del Pla clima i energia 2030  

Actuacions 

14.4.1. Estendre el model d'avaluació dins l’àmbit de tots municipis amb ZBE. 

14.4.2. Avaluar la immissió per valorar com diferents mesures poden contribuir a acomplir 
els objectius 2020 de la UE (coordinació amb mobilitat). 

14.4.3. Adoptar les mesures necessàries (incorporant-les en els sistemes de gestió) per 
minimitzar la contaminació acústica a les instal·lacions metropolitanes de residus i de 
sanejament.  
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LÍNIA D’INTERVENCIÓ 15: EDUCACIÓ AMBIENTAL VERS LA 
SOSTENIBILITAT 

Objectiu 15.1. Intensificar el programa metropolità d'educació ambiental Compartim un 
Futur  

Actuacions 

15.1.1. Impulsar els públics de formació no reglada (FNR) per estendre la cultura de la 
sostenibilitat i augmentar l'oferta per a formació reglada (FR). 

15.1.2. Desenvolupar una línia específica d’aprenentatge servei a partir de treballs fets i 
centrada en projectes de qualitat i assistència personalitzada i projectes autònoms modulars 
adaptats a cada usuari.  

 

Objectiu 15.2. Estendre territorialment i sectorialment les actuacions d’educació ambiental  

Actuacions 

15.2.1. Concretar la presència territorial mitjançant punts mòbils (unitat mòbil del 
Compartim un Futur, xarxa d’equipaments sostenibles) o fixos (p. ex. Fàbrica del Sol), que 
actuaran també com a refugis climàtics.  

15.2.2. Impulsar la perspectiva de gènere i d'inclusió en aquest àmbit.  

15.2.3. Desenvolupar la línia educativa del Programa metropolità de prevenció i gestió de 
recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25).  

15.2.4. Obligar les concessions, etc. a preveure en les instal·lacions i espais els mitjans 
necessaris per a la funció pedagògica que també tenen. 

15.2.5. Renovar i aprovar el nou Programa metropolità d'educació per a la sostenibilitat 
(PMES) 2021-2030 amb especial atenció als aprenentatges i als canvis educatius que s’estan 
produint  a conseqüència de la pandèmia. 

 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ 16: PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS   

Objectiu 16.1. Posar en marxa o aprofundir en el Programa metropolità de prevenció i gestió 
de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25)  

Actuacions 

16.1.1. Crear el Consell Metropolità per al Residu Zero. 

16.1.2. Establir el corresponent instrument de seguiment, anàlisi i avaluació (encomanda a 
Barcelona Regional) per al desenvolupament i desplegament del Programa metropolità de 
prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25). 

16.1.3. Desenvolupar el pla de despesa del PREMET25 i, específicament, les inversions que facin 
possible la transició del tractament de la fracció resta al tractament de recollides selectives. 

16.1.4. Finalitzar la tramitació del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i 
residus municipals 2019-2025 (PREMET25).  
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Objectiu 16.2. Promoure el pla de prevenció i recollida de residus d'acord amb les noves 
exigències dels ODS  

Actuacions 

16.2.1. Redefinir la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) per a usuaris no 
domèstics tot incorporant-hi criteris de producció i recollida selectiva.  

16.2.2. Donar suport als ajuntaments per tal que implantin el sistema de taxació municipal 
de la recollida domiciliària i altres mesures. 

16.2.3. Definir un marc de finançament per a la implantació de nous sistemes de recollida 
amb l'Agència de Residus de Catalunya i la Diputació de Barcelona. 

16.2.4. Redactar plans d'actuació per definir quins sistemes de recollida cal desplegar als 
municipis per garantir els objectius del Programa metropolità de prevenció i gestió de 
recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25). 

16.2.5. Implementar la segregació en el rebut de l’aigua de la taxa municipal de recollida i 
tractament de residus, per sensibilitzar la ciutadania i facilitar les mesures de foment de 
minimització i recollida selectiva dels residus sòlids urbans.  

 

Objectiu 16.3. Aprofundir en els sistemes i projectes de millora del tractament  

Actuacions 

16.3.1. Millorar la qualitat, l'eficiència i la sostenibilitat de les plantes de tractament i de 
valorització de residus. 

16.3.2. Fer un diagnòstic sobre la necessitat de compost per a agricultura ecològica en les 
proximitats de la planta de compostatge de Torrelles. Aquest compost ja està acreditat per 
ECOCERT com a apte per a l’aplicació en agricultura ecològica. 

16.3.3. Preparar un pla d'adob per a la comercialització del compost per a agricultura 
ecològica. 

16.3.4. Aconseguir l'etiqueta ecològica per al compost de la Planta de compostatge de 
Torrelles d'acord amb la norma UNE 142500:2017. 

16.3.5. Estudiar l'aplicació sostenible dels subproductes de la matèria orgànica residual 
(MOR) que siguin alternatius a la valorització energètica i/o disposició en abocador. 

16.3.6. Implantar una línia de recuperació de vidre, metall i altres matèries recuperables en 
l'etapa de bioassecatge/bioestabilització. 

16.3.7. Instal·lar radars en els fossats de dos ecoparcs abans de la fi del mandat. 

16.3.8. Implantar codis QR d'identificació de materials en totes les instal·lacions 
metropolitanes. 

16.3.9. Desenvolupar el projecte Reparat millor que nou a l'àrea del Besòs. 

16.3.10. Fomentar el pla d'ocupació verd amb l'augment del nombre d'empleats en les 
instal·lacions metropolitanes de tractament de residus d'un mínim del 2 %. 

16.3.11. Construir més infraestructures: nova estació de regeneració d'aigües (ERA) a Gavà. 

16.3.12. Continuar revisant la TMTR com a instrument de fiscalitat ambiental en la perspectiva 
de l'harmonització de la fiscalitat municipal i metropolitana en l'àmbit dels residus. 
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LÍNIA D’INTERVENCIÓ 17: PLANIFICACIÓ I PLA DIRECTOR DEL CICLE 
INTEGRAL DE L'AIGUA  

Objectiu 17.1. Adequar millor l’operativitat dels instruments de reflexió i gestió de l’AMB  

Actuacions 

17.1.1. Establir el corresponent instrument de seguiment, anàlisi i avaluació per a la 
implantació i seguiment del Pla director del cicle integral de l'aigua. 

17.1.2. Afavorir l'ús d'aigua regenerada per a la millora dels espais naturals d'una manera 
sostenible i saludable. 

17.1.3. Promoure l'ús de fonts alternatives d'aigua per al reg i manteniment de parcs i zones 
verdes urbanes metropolitanes (aigua regenerada, aigües freàtiques...), oferint el servei de 
caracterització de l'aigua i control microbiològics, si cal, per part del Laboratori de l'AMB.  

17.1.4. Desplegar, dins l'àmbit competencial, el desenvolupament estratègic del Pla director 
del cicle integral de l'aigua. 

17.1.5. Establir convenis de col·laboració amb l'ACA per a la gestió de l'aigua regenerada de 
les EDAR de Sant Feliu i de Gavà. Impulsar convenis d'aprofitament d'aigües freàtiques. 

Objectiu 17.2. Millorar les polítiques d’abastament   

Actuacions 

17.2.1. Realitzar els tràmits oportuns per a l'aprovació del Pla director del cicle integral de 
l'aigua. 

17.2.2. Garantir el subministrament universal i l'exercici de les competències metropolitanes.  

17.2.3. Donar suport als municipis que sol·licitin l’establiment d’una gestió municipal directa, 
sempre que es garanteixi la viabilitat jurídica, tècnica i econòmica del servei. 

17.2.4. Desenvolupar un sistema de recollida de dades que permeti obtenir la informació 
necessària per elaborar indicadors relacionats amb el cicle de l'aigua.  

17.2.5. Continuar les polítiques d'increment de l'aprofitament de les aigües regenerades i 
freàtiques i de retorn al medi natural i amb el compliment dels acords de la Taula del Ter.  

 

Objectiu 17.3. Consolidar les polítiques de sanejament  

Actuacions 

17.3.1. Redactar informes vinculats a nous desenvolupaments urbanístics en què s’avaluï la 
capacitat de les EDAR per assumir aquest creixement urbanístic. 

17.3.2. Implementar el Pla quinquennal de reposicions i millores i noves inversions 2020-
2024 del sanejament metropolità. 

17.3.3. Estudiar alternatives per al trasllat del col·lector de llevant i posterior projecte. 

17.3.4. Establir un protocol entre el Servei de Platges i el Servei de Sanejament i Inspecció 
per garantir fluïdesa en la informació i millora de les eines de gestió. 

17.3.5. Impulsar el model de control i garantia perquè els abocaments d'indústries, tenint en 
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compte l'efecte de dilució de l'EDAR, compleixin els objectius de qualitat del Pla de gestió 
del districte de la conca fluvial de Catalunya. 

17.3.6. Impulsar la separació d'aigües salines dels abocaments al col·lector a fi d'evitar la 
salinització del medi com a conseqüència del retorn de l’aigua al medi natural.  

17.3.7. Realitzar les inversions urgents necessàries en l'àmbit del manteniment, la millora i la 
renovació del sistema de sanejament d'aigües i en especial les grans infraestructures de 
sanejament. 

17.3.8. Reclamar les corresponents aportacions de l’Agència Catalana de l’Aigua i un accés 
més equitatiu al finançament sobre la base de la participació en el cànon de l’aigua, d’acord 
amb els principis de compromís assolits amb el Govern de la Generalitat de Catalunya i 
reclamar les aportacions corresponents als dèficits acumulats en l'explotació del sanejament 
metropolità. 

17.3.9. Redactar informes ambientals del vector aigües residuals i autoritzacions 
d'abocament d'aigües residuals. Redactar informes d'autorització d'actuacions a la xarxa 
metropolitana (afeccions i connexions). 

 

Objectiu 17.4. Consolidar la Ponència Metropolitana d'Avaluació Ambiental (PMAA) 

Actuacions 

17.4.1. Impulsar la Ponència Metropolitana d'Avaluació Ambiental mitjançant la incorporació 
d'ajuntaments metropolitans d’entre 20.000 i 50.000 habitants. 

17.4.2. Redactar informes preceptius, d'acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats, per als ajuntaments de la PMAA que ho 
sol·licitin. 

17.4.3. Incorporar l'AMB a la Ponència Ambiental de la Generalitat de Catalunya com a ens 
responsable de l'abocament d'aigües residuals a l'àrea metropolitana. 

17.4.4. Enfocar noves estratègies ambientals sorgides arran dels aprenentatges derivats de 
la gestió de la crisi de la COVID-19, especialment relacionades amb la prevenció de la 
seguretat i la salut ambiental, la mobilitat sostenible i els efectes del canvi climàtic sobre el 
medi urbà.  
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ÀMBIT  

6. DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES URBANÍSTIQUES 

En l’àmbit competencial i de les funcions de serveis tècnics que corresponen a l’AMB en 
matèria d’urbanisme, es continuarà el procés de redacció, tramitació i aprovació del Pla 
director urbanístic metropolità (PDU), d’acord amb la resta d’institucions implicades i com a 
instrument transversal de debat i planificació del territori. Es continuarà amb la línia oberta, 
que facilita i estimula la participació. En el procés es tindran en compte els efectes 
ambientals, socials i econòmics que s’aplicaran a les diferents escales espacials (territori, 
ciutat, barri, carrer, edifici) i funcionals (cicle de l’aigua, cicle de l’energia, cicle de la 
matèria). S’incorporarà la dimensió temporal en el curt, mitjà i llarg termini, tal com s’ha 
apuntat en el document d’Avanç que s'ha elaborat i que ha aprovat el Consell Metropolità 
en el darrer mandat 2015-2019. 

Així mateix, es parteix de la voluntat de vertebrar el territori mitjançant el desenvolupament 
de projectes d’abast metropolità i amb una marcada funcionalitat municipal. Aquesta 
vertebració s’ha d’impulsar segons els criteris de territori sostenible que marquen de manera 
transversal els ODS de les Nacions Unides. 

Amb aquestes referències, prendran especial importància les actuacions destinades a la 
integració urbana de les infraestructures que segreguen el territori. Igualment, es continuaran 
les polítiques d’ordenació i gestió dels grans espais territorials, com els espais fluvials, les vies 
metropolitanes o la reconversió d’antigues carreteres, la millora de sectors generadors de 
desenvolupament d’activitats econòmiques o altres que requereixen, per la seva 
transcendència, un elevat nivell d’implicació i d’intervenció per part de l’AMB, com poden ser 
les transformacions urbanes en els entorns dels grans nodes ferroviaris. Així mateix, la 
institució continuarà cooperant i assistint tècnicament els ajuntaments en els diversos àmbits 
territorials de la seva activitat, com ara la redacció de projectes i de figures de planejament, 
així com persistint en la innovació tecnològica que permet la producció i la difusió 
cartogràfiques de tot l’àmbit territorial metropolità, inclòs el terme municipal de Barcelona. 

Finalment, no podem obviar que la crisi de la COVID-19 ens ha obligat també a dirigir una 
mirada sobre la ciutat. Molts dels debats dels darrers anys respecte a la compacitat, la densitat 
d’edificis i poblacional, els sistemes de connectivitat viària, el paper de la mobilitat o el traçat 
de les infraestructures ha impactat de manera significativa en els temes urbanístics. Com a 
mínim la planificació del territori haurà d’estar atenta a l’evolució d’aquest debat perquè, de 
ben segur, tindrà efectes importants en el futur desenvolupament de les polítiques urbanes. 

Per tal d’afrontar el proper mandat, es proposen les línies d’intervenció següents: 

• Planificació metropolitana i suport estratègic 

• Competències reglades i suport tècnic als ajuntaments 

• Informació territorial de base 
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LÍNIA D’INTERVENCIÓ 18: PLANIFICACIÓ METROPOLITANA I SUPORT 
ESTRATÈGIC 

Objectiu 18.1. Redactar el document tècnic del Pla director urbanístic metropolità, per a 
l’aprovació provisional  

Actuacions 

18.1.1. Redactar el document complet del Pla director urbanístic metropolità i proposar-ne 
l’aprovació inicial al Consell Metropolità.  

18.1.2. Revisar el document complet del Pla director urbanístic metropolità, en funció de les 
al·legacions i informes obtinguts a partir de l’aprovació inicial, i proposar-ne l’aprovació 
provisional al Consell Metropolità.  

18.1.3. Considerar les respostes o alternatives necessàries per incorporar els impactes que 
l’actual crisi pandèmica pot tenir en les línies de treball del Pla director urbanístic 
metropolità. 

 

Objectiu 18.2. Cooperar i oferir assistència tècnica orientada al desenvolupament de 
projectes d’abast metropolità i vertebradors del territori  

Actuacions 

18.2.1. Redactar i fer el seguiment del catàleg de recomanacions per assessorar els 
ajuntaments metropolitans en el desenvolupament de les seves polítiques d'habitatge. 

18.2.2. Fer el seguiment de les polítiques relacionades amb l’ordenació i gestió dels grans 
espais lliures de caràcter territorial (mosaic agroforestal, espais fluvials, front marítim). 

 

Objectiu 18.3. Incorporar, com a mecanisme de suport a les actuacions dutes a terme en 
habitatge, propostes específiques prioritàries del Pla director urbanístic metropolità 
relacionades amb la vertebració del territori  

Actuacions 

18.3.1. Assegurar una oferta d’habitatge assequible suficient per avançar en l’assoliment de 
l’objectiu de solidaritat urbana.  

18.3.2. Proposar eines urbanístiques per a la integració urbana de les infraestructures que 
segreguen el territori, l’ordenació i la gestió de les vies metropolitanes, la reconversió 
d’antigues carreteres i les transformacions entorn dels grans nodes ferroviaris.  

18.3.3. Incorporar l’ordenació dels grans espais lliures de caràcter territorial (mosaic 
agroforestal, espais fluvials, front marítim). 
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LÍNIA D’INTERVENCIÓ 19: COMPETÈNCIES REGLADES I SUPORT TÈCNIC 
ALS AJUNTAMENTS 
 

Objectiu 19.1. Fer efectiu el desplegament del Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística  

Actuacions 

19.1.1. Dotar el Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística dels recursos necessaris per 
fer efectiu l’inici de la seva tasca amb les dates acordades als corresponents convenis.  

19.1.2. Dotar el Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística dels recursos necessaris per 
fer efectiva la continuació de la seva tasca un cop consolidats tots els convenis.  

 

Objectiu 19.2. Oferir cooperació i assistència tècnica als ajuntaments en la redacció de 
projectes i figures de planejament amb incidència metropolitana  

Actuacions 

19.2.1. Atendre i respondre totes les peticions de cooperació i assistència tècnica, ja sigui 
assumint-les com a nous projectes per desenvolupar, integrant-les en projectes existents 
(inclòs el PDU) o bé rebutjant-les justificadament si les peticions no tenen incidència 
metropolitana.  

19.2.2. Dimensionar els recursos destinats al Servei de Planejament Urbanístic per tal que 
siguin els adequats a les peticions de cooperació i assistència tècnica als ajuntaments.  

 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ 20: INFORMACIÓ TERRITORIAL DE BASE 

Objectiu 20.1. Consolidar i millorar la producció i la difusió de cartografia de base i temàtica 
de tot l’àmbit territorial metropolità, inclòs el terme municipal de Barcelona  

Actuacions 

20.1.1. Introduir la innovació tecnològica en tot el cicle de vida de la cartografia de base i 
temàtica amb l’objectiu de millorar l’eficiència en la producció (reduir terminis 
d’actualització, incorporar més informació...).  

20.1.2. Ampliar l’abast de la difusió i ús dels productes cartogràfics de base i temàtics. 

 

Objectiu 20.2. Crear i mantenir bases de dades amb l’objectiu de quantificar i fer el 
seguiment de l’oferta d’habitatge assequible existent  

Actuacions 

20.2.1. Prioritzar la incorporació de nova informació rellevant sobre l‘oferta d’habitatge 
assequible existent a les bases de dades. 

20.2.2. Dimensionar els recursos destinats al Servei d’Informació i Estudis Territorials per tal 
que siguin els adequats pel volum d’informació que s’ha de mantenir relacionat amb l’oferta 
d’habitatge assequible existent. 
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ÀMBIT          

7. ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA  

En l’àmbit de la planificació estratègica resulta clau millorar continuadament l’operativitat 
dels instruments de reflexió i gestió de l’AMB, per tal d’enfocar-los al compliment dels 
objectius estratègics metropolitans. Per fer-ho, s’establiran els corresponents instruments 
de seguiment, anàlisi i avaluació per al seguiment dels plans, projectes i serveis mitjançant 
contractes programa amb l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans (IERMB), amb 
l’associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) i amb Barcelona Regional (BR). 
Una de les tasques principals en l’àmbit de la planificació estratègica serà incorporar de 
manera transversal l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible de les 
Nacions Unides als instruments de planificació de l’AMB. 

Aquesta tasca de planificació amb visió de futur es continuarà fent a través d’impulsar la 
cooperació i concertació del conjunt de territoris i institucions del territori, especialment en 
projectes que requereixen estratègies compartides (mobilitat, infraestructures, ocupació i 
indústria, emergència climàtica, habitatge...).  

L’Àrea de Planificació Estratègica continuarà desenvolupant totes les tasques de preparació, 
estudi i coordinació de les diverses matèries vinculades a la planificació i desenvolupament 
econòmic, social, territorial i ambiental de la metròpolis. Així mateix, es manté la voluntat 
d’impulsar estudis i treballs orientats a conèixer millor la realitat metropolitana, a través 
d’organismes i institucions dependents de l’AMB així com altres actors de l’àmbit 
institucional, acadèmic i científic. I a més hem de considerar que tota aquesta reflexió haurà 
d’estar sotmesa a una lectura singular a partir de l’impacte que la COVID-19 tindrà en el 
desplegament de les polítiques públiques metropolitanes i en la planificació global del 
territori. A més, aquesta reflexió hauria d'estar acompanyada per l'anàlisi de la resiliència del 
territori metropolità enfront d’altres riscos. 

Per fer front a aquestes necessitats es proposen les línies d’intervenció següents: 

• Adequació de l’operativitat dels instruments de reflexió i gestió de l’AMB des d'una 
perspectiva transversal i estratègica 

• Aproximació sistemàtica a les dades socioeconòmiques i espacials de l'àrea i de la regió 
metropolitanes de Barcelona, i garantir-ne la difusió 

• Enfortiment de la governança i participació metropolitanes i dels organismes 
directament vinculats a l'AMB 
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LÍNIA D’INTERVENCIÓ 21: ADEQUACIÓ DE L’OPERATIVITAT DELS 
INSTRUMENTS DE REFLEXIÓ I GESTIÓ DE L’AMB DES D'UNA PERSPECTIVA 
TRANSVERSAL I ESTRATÈGICA  
 

Objectiu 21.1. Impulsar la plataforma integrada de coneixement per a la gestió de l’AMB  

Actuacions 

21.1.1. Impulsar una plataforma catalogada i accessible d'informació i estudis de caràcter 
estratègic a partir de la informació generada per l'AMB i els ens propis, vinculats o 
participats. 

21.1.2. Analitzar la plataforma per tal de determinar els estudis que cal dur a terme per 
poder desenvolupar les polítiques previstes al PAM i redactar-los per mitjans propis, externs 
o amb la col·laboració dels ens associats, sempre coordinadament amb les àrees de gestió 
de l’AMB interessades. Incorporar-hi estudis relacionats amb la COVID-19 i els seus efectes 
en l’àmbit metropolità.  

21.1.3. Participar en els espais de coordinació de l’AMB (Comissió de Coordinació 
d’Estratègies per a l’habitatge metropolità, taules de polítiques socials, ponència de 
coordinació dels plans i programes metropolitans, coordinació d’aspectes relacionats amb la 
COVID-19...) per aportar els estudis realitzats en la matèria. 

 

Objectiu 21.2. Continuar les línies de recerca consolidades a l’Àrea de Planificació Estratègica  

Actuacions 

21.2.1. Definir els àmbits dels barris estadístics com a àmbits d'estudi mínim de l'AMB per a 
la definició de polítiques metropolitanes i càlcul d'indicadors, integrant-hi els efectes de la 
COVID-19, en col·laboració amb l'IERMB. 

21.2.2. Avaluar l’ús dels espais públics del territori de l’AMB mitjançant una base de dades 
georeferenciada d'anàlisi per crear una estratègia de millora dels aspectes relacionats amb 
polítiques d’inclusió social, convivència, sostenibilitat i integrar-hi aspectes relacionats amb 
els efectes de la COVID-19. 

21.2.3. Participar en la redacció d’un pla de resposta als riscos a escala metropolitana (Pla de 
contingències sanitàries i climàtiques) per als àmbits de competència de l’AMB en 
col·laboració amb les administracions, que identifiqui i fixi protocols d’actuació per als 
diversos cassos de risc. 

 

Objectiu 21.3. Articular la participació, el debat i la col·laboració amb altres entitats  

Actuacions 

21.3.1. Establir mecanismes de col·laboració amb les universitats, centres de recerca i 
entitats del sector per a la promoció i recerca de solucions innovadores per a la millora de la 
governança i la qualitat metropolitana. 

21.3.2. Desplegar les mesures organitzatives necessàries per optimitzar les aportacions del 
PEMB, l’IERMB i Barcelona Regional als àmbits de gestió metropolitans. 

21.3.3. Establir acords de col·laboració amb altres entitats de gestió d'informació estadística 
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(Diputació de Barcelona, Idescat, INE) per a una gestió coordinada de les enquestes 
elaborades per l'IERMB. 

21.3.4. Continuar les accions de dinamització i participació mitjançant les taules de participació 
i debat de les diverses àrees de gestió de l'AMB. 

 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ 22: APROXIMACIÓ SISTEMÀTICA A LES DADES 
SOCIOECONÒMIQUES I ESPACIALS DE L'ÀREA I DE LA REGIÓ 
METROPOLITANES DE BARCELONA I GARANTIR-NE LA DIFUSIÓ 

Objectiu 22.1. Consolidar l’Observatori Metropolità de l’Habitatge  de Barcelona (OHB) 
com a instrument d’anàlisi a les polítiques en aque sta matèria  

Actuacions 

22.1.1. Analitzar l’evolució del sector de l’habitatge per detectar les principals tendències, 
disfuncions i àmbits d’actuació del sistema residencial. 

22.1.2. Consolidar i ampliar el sistema d’indicadors d’habitatge metropolità sobre els àmbits 
següents: necessitats, parc d’habitatge, construcció i rehabilitació, mercat de l’habitatge, 
problemes d’accés i permanència, polítiques. 

22.1.3. Realitzar estudis conjuntament amb les diferents institucions i administracions que 
treballen en el territori metropolità. Els principals temes que s’han de desenvolupar són: 
coneixement del mercat de l’habitatge; aprofundiment en les necessitats residencials, tot 
introduint els diferents moments del curs de vida de la població; coneixement de l’estat del 
parc d’habitatge i les seves necessitats de rehabilitació, i recull i seguiment de les polítiques 
d’habitatge. 

22.1.4. Aportar informació en matèria d’habitatge per al desenvolupament dels treballs per 
a la redacció del PDU. 

 

Objectiu 22.2. Consolidar l’Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) 
com a institució de recerca i generació de coneixement de l’AMB  

Actuacions 

22.2.1. Aprovar i desenvolupar un nou contracte programa entre l'AMB i l'IERMB que 
permeti definir regularment els objectius i el finançament corresponent, i que incorpori en 
determinats projectes la col·laboració amb altres institucions, tant en aspectes de continguts 
com de participació en el finançament. Aquest nou contracte programa s’adaptarà a les 
noves necessitats emergents en el context de la pandèmia de COVID-19. 

22.2.2. Identificar i analitzar les dades de la realitat social i econòmica dels residents a l'AMB 
mitjançant el desenvolupament de l'Enquesta de condicions de vida (estadístiques 
metropolitanes de condicions de vida), l’Enquesta de cohesió urbana, l'Enquesta de 
victimització de l'AMB i l'Enquesta de convivència i relacions veïnals de l'AMB, en col·laboració 
amb l'IERMB. 

22.2.3. Continuar produint el sistema d'informació de base estadística i l'elaboració de l'AMB 
en xifres amb un sistema d'informes territorialitzats (box), i millorar el sistema d'indicadors 
SIMBA perquè ofereixi alhora un entorn més amigable per al gran públic i un accés millor en 
format obert (dades obertes) per al públic especialitzat, conjuntament amb l'IERMB. 
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22.2.4. Impulsar, amb la col·laboració de l'IERMB, l'elaboració i l'avaluació dels indicadors i 
paràmetres de les desigualtats metropolitanes pel que fa a l'accés als serveis bàsics de salut, 
educació, habitatge i serveis socials. Analitzar també els efectes de la COVID-19 en l’àmbit 
econòmic i social. 

 

LÍNIA D’INTERVENCIÓ 23: ENFORTIMENT DE LA GOVERNANÇA I 
PARTICIPACIÓ METROPOLITANES I DELS ORGANISMES DIRECTAMENT 
VINCULATS A L'AMB 

Objectiu 23.1. Millorar la governança i l’estratègia AMB - RMB  

Actuacions 

23.1.1. Estudiar els escenaris del desenvolupament i formes de gestió futures de l'àmbit 
metropolità i les seves relacions amb la regió metropolitana, mitjançant l'anàlisi comparativa 
de l'evolució d'altres àmbits metropolitans per als diferents objectius del PAM i altres 
tècniques. 

23.1.2. Impulsar la relació amb el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana per portar a 
terme projectes conjunts en col·laboració amb el PEMB, i adaptar-la a  les noves necessitats 
que sorgeixin del context actual. 

23.1.3. Impulsar la redacció del Pla estratègic metropolità 2020-2030 –Barcelona Demà– 
en el marc del PEMB, del qual l’AMB n’és un dels socis principals: dinamització del debat 
sobre la definició de línies estratègiques per a l'àrea metropolitana i participació activa en 
la formulació dels objectius de futur, amb la resta d'àrees de gestió de l'AMB i altres 
agents implicats, i impuls de la coordinació entre l'AMB i les institucions i entitats de la 
segona corona metropolitana (Projecte Arc Metropolità, àmbit metropolità de la B-30, 
entre altres). 
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ÀMBIT          

8. RELACIONS INTERNACIONALS I DE COOPERACIÓ 

L’Àrea d’Internacional i de Cooperació impulsarà les relacions de l'AMB amb els organismes 
internacionals alineats amb les agendes de les Nacions Unides (ONU), en particular l’Agenda 
2030 i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), la Nova Agenda Urbana (Hàbitat III), 
els Acords de París sobre Canvi Climàtic i els acords de la cimera de Madrid, i el compromís i 
participació activa en defensa dels Drets Humans. També treballarà amb les institucions 
europees i amb altres institucions regionals com la Unió per la Mediterrània. I no haurà de 
perdre de vista que la crisi pandèmica també impactarà en els propers anys en el 
desplegament de les polítiques de cooperació i de relacions amb organismes supranacionals. 
 
D’altra banda es treballarà per tal que l’AMB sigui una metròpolis de referència a Europa, la 
Mediterrània, Àfrica i Amèrica en el desenvolupament de projectes i se sumi a les iniciatives i 
estratègies que s’impulsin des d’altres nivells de govern, actors econòmics, la societat civil i les 
xarxes internacionals. Aquesta estratègia també es vehicularà a través de xarxes com 
l’associació European Metropolitan Authorities (EMA) i MedCities. A escala global l’AMB 
articularà les seves relacions amb altres àrees metropolitanes del món a través de xarxes com 
Metropolis i Ciutats i Governs Locals Units (CGLU). 
 
Així mateix continuarà la important tasca de mantenir dinàmiques de col·laboració amb altres 
governs metropolitans i organitzacions amb l’objectiu d’innovar, compartir, transferir 
coneixement i donar visibilitat al paper de l’AMB i als projectes emblemàtics d’aquest mandat. 
En aquesta línia el finançament europeu serà clau, ja sigui a través del Conveni del FEDER amb 
la Generalitat de Catalunya com a través de projectes dins de convocatòries competitives de la 
Comissió Europea. També es mantindrà un paper actiu en el seguiment de les negociacions del 
marc financer plurianual de la UE 2021-2027 per tal d’aconseguir nous recursos per a projectes 
metropolitans. 
 
A més, es contribuirà a garantir els drets humans, el dret a la ciutat o els drets ambientals a 
territoris on es treballa amb les institucions públiques locals, com ajuntaments i àrees 
metropolitanes, i amb organitzacions no governamentals. Paral·lelament, es treballarà amb els 
ajuntaments metropolitans per tal de donar-los suport en el seu compromís vers la cooperació 
i l’educació per a la ciutadania global a través d’un programa metropolità i de la cooperació 
coordinada.  
 
Així mateix, l'AMB continua destinant el 0,7 % dels ingressos propis a cooperació internacional, 
una reivindicació social assumida per l'ONU. 
 
En aquest context es proposa la línia d’intervenció següent: 

• Potenciació de la projecció exterior de l’AMB i contribució a la garantia de drets en 
l’àmbit urbà 
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LÍNIA D’INTERVENCIÓ 24: POTENCIACIÓ DE LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE 
L’AMB I CONTRIBUCIÓ A LA GARANTIA DE DRETS EN L’ÀMBIT URBÀ 
 

Objectiu 24.1. Millorar l'estratègia i l'operativa de l'acció internacional i de cooperació de 
l'AMB  

Actuacions 

24.1.1 Elaborar i aprovar el Pla de relacions internacionals 2020-2025 i fer-ne el seguiment. 

24.1.2 Elaborar, amb la participació dels actors metropolitans i entitats sòcies prioritàries, 
el Pla director de cooperació 2020-2024 en els àmbits de l'AMB, aprovar-lo i fer-ne el 
seguiment. 

24.1.3. Analitzar el possible impacte de la crisi pandèmica en les diverses polítiques que 
desenvolupa l’àmbit d’actuació de Relacions Internacionals i Cooperació. 

 

Objectiu 24.2. Millorar el reconeixement del fet metropolità a escala internacional i en 
particular en l’àmbit de la Unió Europea, la Mediterrània, Àfrica i Amèrica  

Actuacions 

24.2.1. Potenciar la xarxa europea d’àrees metropolitanes EMA. 

24.2.2. Desenvolupar nous projectes a la xarxa Metropolis, reforçar l’Observatori 
Metropolità i la copresidència de l’AMB en l’àmbit de l’espai públic. 

24.2.3. Impulsar nous projectes i accions de capacitació tècnica entre les ciutats i metròpolis 
mediterrànies amb MedCités.  

24.2.4. Participar a l’Associació de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).  

24.2.5. Incidir amb accions de lobby en l’agenda política del sistema de les Nacions Unides i 
de la Unió Europea en relació amb l’àmbit competencial de l’AMB. 

 

Objectiu 24.3. Aconseguir finançament de la Unió Europea per a projectes estratègics 
metropolitans  

Actuacions 

24.3.1. Executar el Conveni FEDER amb la Generalitat de Catalunya. 

24.3.2. Presentar projectes, de qualsevol dels àmbits competencials de l'AMB, en 
convocatòries competitives i fons de la Unió Europea per dur-los a terme en l'àmbit 
europeu i de cooperació internacional. 

24.3.3. Incidir en la programació del pressupost europeu 2021-2027. 

 

Objectiu 24.4. Posicionar l’AMB a escala internacional com una institució tècnica de 
referència en partenariat amb altres actors metropolitans  

Actuacions 

24.4.1. Presentar polítiques, plans i bones pràctiques de l’AMB en espais d'intercanvi 
nacionals i internacionals i aconseguir presència en publicacions de referència.  
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24.4.2. Organitzar les delegacions internacionals que visiten l’AMB. 

24.4.3. Incorporar altres actors metropolitans en projectes i activitats de relacions 
internacionals (universitats, empreses, institucions públiques, etc.). 

 

Objectiu 24.5. Generar coneixement i transferir bones pràctiques d’escala metropolitana que 
permetin innovar i millorar la gestió de l’AMB  

Actuacions 

24.5.1. Promoure activitats formatives, de debat, publicacions i transferències de coneixe-
ment de generació pròpia o en partenariat amb socis com, per exemple, el CIDOB o l’IBEI.  

 

Objectiu 24.6. Incrementar la participació dels ajuntaments metropolitans en les activitats 
internacionals i de cooperació de l'AMB  

Actuacions 

24.6.1. Fomentar la participació dels ajuntaments metropolitans en els projectes i activitats 
internacionals i de cooperació de l'AMB. 

24.6.2. Impulsar, assessorar i coordinar accions de cooperació i educació per la ciutadania 
global (ECG) amb els ajuntaments metropolitans (projectes de cooperació coordinada, 
accions formatives i d'intercanvi i el programa metropolità Tenim Drets, Teixim Llibertats). 

 

Objectiu 24.7. Destinar el 0,7 % dels ingressos propis de l’AMB a la cooperació internacional  

Actuacions 

24.7.1. Aprovar i gestionar el pressupost anual de cooperació perquè assoleixi, com a 
mínim, el 0,7 % dels ingressos propis de l’AMB. 

 

Objectiu 24.8. Impulsar i desenvolupar la cooperació internacional directa en el marc del Pla 
director de cooperació internacional vigent  

Actuacions 

24.8.1. Identificar, executar, fer el seguiment i la justificació d’iniciatives de cooperació 
directa en el marc del Pla director de cooperació. 

 

Objectiu 24.9. Impulsar la complementació i concertació en cooperació amb agents del 
territori metropolità amb expertesa en els àmbits de l'AMB  

Actuacions 

24.9.1 Gestionar convocatòries públiques de projectes de cooperació i educació per a la 
ciutadania global, en el marc del Pla director de cooperació internacional, destinades als 
actors dels municipis metropolitans. 

24.9.2. Realitzar accions de cooperació i educació per a la ciutadania global de manera 
coordinada amb actors del territori (entitats supramunicipals, empreses, universitats i la 
societat civil organitzada) en el marc del Pla director de cooperació internacional. 


