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La missió del Pla de Sostenibilitat és esdevenir un pla d’acció transversal que 
integri de forma coordinada criteris de sostenibilitat ambiental en totes les 
polítiques sectorials metropolitanes (aigua, residus, urbanisme, mobilitat, etc.) 
que siguin competència de l’AMB, ja sigui en el seu propi funcionament intern 
com en l’extern. 

El PSAMB (Pla de sostenibilitat de l’AMB)

La visió del Pla de Sostenibilitat és la de consolidar l’AMB com a referent en la 
implantació de polítiques amb criteris de sostenibilitat, enfortint la protecció 
del medi ambient, la biodiversitat i la mitigació i adaptació al canvi climàtic, 
per una millor qualitat dels ciutadans en coherència amb el repte de 
“sostenibilitat i canvi climàtic” establert en el Pla Estratègic Metropolità de 
Barcelona. 
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Implementació de la Llei 31/2010 de 3 d’agost.
3 nivells i 6 línies

PLA DE SOSTENIBILITAT DE L’AMB (PSAMB)

1. Territori, ecologia i biodiversitat

2. Energia i canvi climàtic

3. Mobilitat sostenible

4. Medis de producció i consum

5. Salut ambiental

6. Educació per a la sostenibilitat

NIVELL 1
Anàlisi i servei de dades regionals

NIVELL 2 
Edificis i serveis pels municipis

NIVELL 3
Edificis, infraestructura i 

Serveis de l’AMB



Eixos temàtics del PSAMB

1. Territori, ecologia i biodiversitat

•El territori metropolità té impactes directament relacionats amb com es gestionen els ecosistemes terrestres, 
aquàtics continentals i litorals existents en el mateix. En el cas de la gestió  de l'aigua, a més, un enfocament de 
gestió integrada és cabdal per mantenir la garantia alhora que evitar els impactes ambientals.

2. Energia i canvi climàtic

• Les ciutats i per extensió la seves àrees metropolitanes contribueixen de forma notable a l’escalfament global. 
A nivell mundial les ciutats consumeixen el 75% de l’energia i són responsables del 80% de les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle, tenint alhora una gran responsabilitat en aquest procés però al mateix temps tenint 
l’oportunitat d’esdevenir una part clau de la solució.

3. Mobilitat sostenible

•El transport urbà és fonamental per als ciutadans i el desenvolupament de l'activitat econòmica. Tanmateix, els 
impactes derivats de la mobilitat generada afecten el medi ambient i la salut de les persones.

•Per reduir aquests impactes és necessari avançar cap a una mobilitat més sostenible que permeti satisfer en un 
temps i cost raonables les necessitats de  transport alhora que en minimitzi els impactes.

4. Mitjans de producció i consum

•El consum de recursos és necessari per garantir la qualitat de vida dels ciutadans però genera una sèrie 
d'impactes sobre els mateixos recursos naturals. Així doncs, la petjada ecològica de les grans ciutats supera 
amb escreix els seus límits territorials i per això, és necessari l'augment de l'eficiència en l'ús dels recursos, 
combinat amb pautes de producció i consum que suposin un menor impacte ambiental.

5. Salut ambiental

•L'estat del medi ambient urbà és un aspecte determinant per a la salut i el benestar de la població. La qualitat 
de l'aire, els nivells d'exposició al soroll o la contaminació odorífera, entre d'altres, són aspectes d'especial 
importància  sobre els quals una actuació a escala metropolitana  és absolutament necessària.

6. Educació 
per a la 
sostenibilitat:
•Promoure la 
sostenibilitat 
ambiental, social i 
econòmica en el 
territori 
metropolità  i 
contribuir a la  
governança
educativa, basada 
en la participació 
ciutadana, la 
planificació 
estratègica i la 
coresponsabilitat 
social en l’educació 
formal, no formal i 
informal  en base a  
un Programa 
d’Educació per la 
Sostenibilitat que 
expressi la vocació 
de l’àrea 
metropolitana com 
a territori 
educador.
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1. Territori, ecologia i biodiversitat

El territori metropolità té impactes directament
relacionats amb com es gestionen els ecosistemes
terrestres, aquàtics continentals i litorals existents en el
mateix. En aquest eix trobem la gestió del cicle integral
de l’aigua, així com el verd urbà i la gestió del litoral.
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Riu Besòs
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Territori =  Matriu territorial 

Tractament del territori com a sistema, la seva 
planificació i avaluació ambiental estratègiques

Cal disposar d’eines i conceptes que contribueixin a fer compatible les 
polítiques de desenvolupament territorial i econòmic amb el manteniment 
dels sistemes naturals, seminaturals i agraris que configuren el territori 
construït.

Infraestructura verda



Diagnosi de l'estat de 
conservació de la 

biodiversitat 
metropolitana

Anàlisi de les 
pressions i 

tendències sobre la 
biodiversitat 

metropolitana

Caracterització serveis 
ecosistèmics i 

valoració servei de 
provisió d'aliments

Serveis ecosistèmics 
de la infraestructura 
verda metropolitana

Sistema d’indicadors 
ambientals dels 

parcs metropolitans
2014
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Infraestructura verda

Criteris ambientals 
per al disseny de 

parcs urbans
2015

Els valors ambientals 
i socials dels parcs

2015

Primera caracterització 
ecològica dels espais 

intersticials i de marge 
de l’AMB

2015



Sistema d’indicadors ambientals 
dels parcs metropolitans
2014

COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT DEL PSAMB

- Descripció dels valors ambientals dels parcs

metropolitans

- Objectiu: anàlisi dels usos i funcions que realitzen els parcs 

(els anomenats serveis ambientals i socials), alhora que 

proposa un conjunt de variables i indicadors per a la seva 

valoració sistemàtica i científica.

- Metodologia emprada

- Fitxes de resultats per a cada parc.

- Proposta d’incloure nous indicadors o millora dels

establerts.

- Conclusions



Sistema d’indicadors ambientals 
dels parcs metropolitans

Estudi amb un llenguatge tècnic.
Requereix més anàlisi.
És més detallat.

Document de síntesi = DIVULGATIU

- Dirigit a diferents públics: tècnics municipals i 

ciutadania en general

- Donant èmfasi als valors ambientals i socials 

dels parcs i els seus beneficis, però alhora 

incidint en les variables que s’utilitzen per a la 

seva avaluació i valoració.

- Idea de xarxa de parcs metropolitans com 

una gran infraestructura verda connectada 

de gran valor. 
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Visió gestora
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Visió didàctica

Serveis ecosistèmics de la 
infraestructura verda 

metropolitana

Sistema d’indicadors ambientals 
dels parcs metropolitans
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Criteris ambientals per al disseny de 
parcs urbans
2015

OBJETIU
Elaborar una guia que plantegés principis i criteris generals per ambientalitzar
els parcs, no com a solucions tècniques concretes sinó criteris fonamentals que
haurien de definir el model de parc des d’una reflexió ambiental però al mateix
temps d’acord amb les directrius marcades a l’inici d’un projecte (arquitectura,
paisatgisme...), sempre que sigui possible.

Arribar a ser un instrument pràctic per als tècnics que s’enfronten al procés de
disseny d’un parc per tal de disposar dels criteris i recursos necessaris per
ambientalitzar els seus projectes
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Primera caracterització ecològica 
dels espais intersticials i de marge 
de l’AMB
2015

Objectius

Obtenció d’un instrument d’avaluació ambiental per figures de planejament urbanístic
Delimitació dels espais intersticials i de marge
Caracterització ecològica dels espais seleccionats des del punt de vista dels seus valors ecològics i socials

Necessitat

Emissió d’informes d'avaluació ambiental de figures de planejament urbanístic: 
 En un període curt de temps 
 Amb arguments objectius, qualitatius i quantitatius



Estudi 2016
Glifosat: efectes i possibles solucions alternatives al seu ús

Un herbicida en 
qüestió

Possibles 
alternatives

Recopilació 
informació 

actualitzada
Esquema de gestió

Document útil pels 
municipis 

metropolitans
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Moltes gràcies!
guinovart@amb.cat


