


“al ritme d’emissions actuals

en 12 anys serà impossible

limitar la temperatura global 

en 1,5ºC i en 18 anys haurem

superat els 2ºC d’increment”
IPCC 8/10/2018
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TAULA MUNICIPIS 
METROPOLITANS PER 
L’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC



OBJECTIUS DE LA UNIÓ EUROPEA PER 2030







PLANS RELACIONATS

El Pla Clima i Energia de l’AMB dóna compliment als objectius i línies d’actuació establerts al Pla d’Actuació Metropolità (PAM) i
al Pla de Sostenibilitat de l’AMB (PSAMB) i es relaciona amb altres plans i programes (en execució i previstos). Els plans que es
relacionen directament amb el Pla Clima i Energia de l’AMB i que serviran per concretar i ampliar objectius de reducció i establir
sinèrgies entre actuacions són:

• Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU, en elaboració)

• Nou Programa de Residus 2018-2025 i ACV (en elaboració)

• Pla Director de l’Aigua (en elaboració, englobarà els actuals Plans d’abastament, sanejament, pluvials i reutilització)

• Pla Director Urbanístic de l’AMB (en elaboració)

• Programa Metropolità de Mesures contra la Contaminació Atmosfèrica (en execució)

• Protocol d’actuació en cas d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10 (en execució)

• Pla d’Acció per a la millora de la qualitat de l’aire a 13 municipis del Baix Llobregat (en elaboració)

• Plans locals d’adaptació al canvi climàtic dels municipis metropolitans (en execució i en elaboració)

• Estratègia per a la reactivació econòmica i la reindustrialització metropolitana de Barcelona (Pla de Polígons Industrials 
Metropolitans)



92 accions



RENATURALITZAR PER SER MÉS RESILIENTS I VIURE MILLOR (CODI: RES)
LÍNIA RES-1 Edificis adaptats a les noves condicions climatològiques 4 accions

LÍNIA RES-2 Més espais verds, espais més permeables i més frescos 8 accions

LÍNIA RES-3 Foment i preservació de la biodiversitat 3 accions

LÍNIA RES-4 Un litoral resilient i perdurable en el temps 4 accions

POTENCIACIÓ DE LA GENERACIÓ LOCAL RENOVABLE I MAJOR EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE L’ENERGIA I ALTRES RECURSOS (CODI: ENER)

LÍNIA ENER- 5 Provisió d’energia local renovable, per tothom i sempre 14 accions

LÍNIA ENER-6 Reducció de la demanda i gestió energètica més eficient 19 accions

LÍNIA ENER-7 Una gestió més eficient de l’aigua 6 accions

LÍNIA ENER-8 Infraestructures metropolitanes adaptades a condicions extremes 5 accions

LÍNIA ENER-9 Economia circular com a model sostenible metropolità 5 accions

UN TERRITORI I UNA CIUTADANIA ACTIUS I COMPROMESOS AMB LA JUSTÍCIA CLIMÀTICA (CODI: EDU)
LÍNIA EDU-10 Capacitació i sensibilització sobre canvi climàtic i adaptació a tots els nivells de la societat 5 accions

LÍNIA EDU-11 Capacitació i sensibilització sobre energia a tots els nivells de la societat 5 accions

GOVERNANÇA METROPOLITANA, COORDINACIÓ AMB ELS AJUNTAMENTS (CODI: GOV)
LÍNIA GOV- 12 Millor coordinació entre ens 7 accions

LÍNIA GOV- 13 Més capacitació energètica i climàtica de l’AMB 7 accions



Ja estem actuant per una transició
climàtica on el vector energètic i el 
factor humà són centrals.



Reducció emissions / eficiència / 
renovables

àmbits i accions principals



FOTOLINERES EXECUTADES: Gavà, Esplugues 
de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant 
Andreu de la Barca i Molins de Rei

COBERTES EXECUTADES: CEIP Tiziana de Tiana

Tenint en compte només les tres primeres 

fotolineres, l'estalvi d'emissions de CO2 fins a 

dia d'avui ha estat de més de 5.000kg, a través 
d'una producció superior als 19.000 kWh.

2019: s'enllestirà la primera fase de 13 noves 
instal·lacions, que suposaran una potència 
total de 604 kWp:
7 fotolineres addicionals
2 cobertes solars en escoles
2 cobertes solars en instal·lacions esportives
1 coberta solar en una instal·lació sanitària
2 cobertes solars en edificis polivalents 
municipals



58 EMPRESES/ 
INSTAL·LACIONS

MOBILITAT (12)
IMT

Concessionàries servei

d’autobusos (11)

RESIDUS (17)
Biogàs Garraf 

PVE

Plantes de triatge (3)

Planta transferència

Tractament lixiviats (2)

Plantes compostatge (2)

ECOPARCS (4)

Deixalleries

Manteniment abocadors (2)

AIGÜES (17)
Subministrament (8)

Sanejament (7)

Metrofang

Xarxa de col·lectors

TERRITORI (8)

Rondes (1)

Parcs (3)

Platges (2)

Manteniment jardins i Parc Llobregat (2)

OFICINES (4)

Serveis centrals

Of. Transparència

Laboratori

Local “Reparat millor que nou”



Les emissions 2017 han estat 

de 872.002 t CO2eq. 

Respecte l’any de referència 

s’han reduït en un 24%.

2011

(t CO2 eq) 

2017

(t CO2 eq)

Variació 2011-

2017

Aigua 220.459 93.385 -58%

Residus 728.467 596.805 -18%

Mobilitat 183.982 170.951 -7%

Territori 8.649 10.267 19%

Oficines 633 592 -7%

TOTAL ÀREA 1.142.189 872.002 -24%



Adaptació

àmbits i accions principals
2018-2019



Àmbits d’actuació general



Estudi onades de calor per 36 municipis: revisió del llindar de 
calor, canvis en la freqüència i intensitat, previsions.

Estudi influència del continu urbà en l’efecte illa de calor per 3 
municipis: coneixement de punts de més risc, necessitat de 
millor del verd urbà i/o presencia aigua, disseny urbà

Identificació refugis climàtics potencials i població vulnerable 
servida

Pla Recursos Hídrics



Demanda energètica vinculada als recursos hídrics alternatius vs. 
situació actual: riscos i oportunitats

Aigua-verd-biodiversitat: necessitats i oportunitats

Extensió estudi influència del continu urbà en l’efecte illa de calor 

per municipis àmbit Besòs o Vallès

Continuació identificació refugis climàtics potencials i població 
vulnerable servida



Estudi percepció impactes canvi climàtic

Vulnerabilitat?



https://julia-cannata.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=9c7f0ac34bbe45009dbb6a6fc152ad24&extent=1.6806,41.2541,2.5595,41.5544



TAULA CLIMA I ENERGIA: 
proposta de funcionament



Un Pla progressiu i en constant revisió



Serveis tècnics de 

la DSA fan 

proposta informe 

seguiment anual  

Es presenta a la 

Comissió técnica 

informe de 

seguiment

Es presenta informe 

de seguiment anual a 

la TAULA DEL PLA 

CLIMA  

CONSELL EXPERTS

PLACCS (TAULA 
MUNICIPIS)

PLA CLIMA ENERGIA 2030 
AMB


