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Indicadors de 

Sostenibilitat de 

Barcelona 

8 de novembre de 2016 

Irma Ventayol i Jaume Barnada, Estratègia i Cultura de Sostenibilitat 

Consell ciutadà per la sostenibilitat 



2 

1. Nou model d’informe 

2. Web  

3. Informe dades 2014 

4. Reptes pendents i propers passos 

 

Índex 
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Xarxa Barcelona + 
Sostenible 
Referents 

Consell de medi 
ambient i 

sostenibilitat 

Publicació 

anual dels 

resultats (des 

de fa 10 anys) 

NOU MODEL D’INFORME 

Procés de definició dels nous indicadors 
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• Respon als objectius del compromís, és un tema prioritari per a la ciutat i és 
útil per a la presa de decisió dels grups d’interès Rellevància  

• Respon a demandes i interessos d’informació dels grups d’interès de 
la ciutat Inclusivitat 

• Facilitat d’interpretació, entenedor, clar i accessible per als grups d’interés, 
expressiu, té un valor educatiu 

Comunicatiu  i 
educatiu 

• Dificultat en l’obtenció de dades (font d'informació externa, cal encàrrec 
específic, dificultat de càlcul, canvis metodològics freqüents, periodicitat) Disponibilitat 

• Expressa variacions al llarg del temps i permet comparar amb anys anteriors 
(disponibilitat de series històriques) i futurs (es preveu continuïtat en la 
disponibilitat d’informació) 

Sensibilitat als canvis 

• Precisió i rigor en el càlcul (amb base científica), és objectiu i pot ésser verificat 
per un tercer (transparència, confiabilitat) Qualitat i rigor 

• Permet comparar amb objectius marcats (situació ideal), regulacions (normativa i 
estàndards) i amb altres realitats (geografies)  Comparabilitat 

• Proporciona cobertura global i equilibrada d’un aspecte determinat, 
suficient per reflexar el seu impacte global Completitud 

NOU MODEL D’INFORME 

Criteris de selecció dels nous indicadors 
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NOU MODEL D’INFORME 

Millores i novetats 

 10 objectius, 28 indicadors 

  

 30 referents 

 

 Nou format 

 

 Nous continguts  

- Dades bàsiques 

- Indicadors 

- Bones pràctiques 

- L’any a cop d’ull 
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NOU MODEL D’INFORME 

Millores i novetats 

Més 
rigor 

Nivells 
lectura 

Rellevància 

Més 
interpretació 

Escala 
territorial Disseny més 

amable 
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NOU MODEL D’INFORME 

Millores i novetats 

Comparabilitat 
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Visibilitat 
membres B+S 

NOU MODEL D’INFORME 

Millores i novetats 
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Web 
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-

sostenible/tags/page/informe-2014 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/informe-2014
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/informe-2014
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/informe-2014
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/informe-2014
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/informe-2014
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El 69% dels 

indicadors milloren 

respecte 2013 

Dels que tenim valor de 

referència, el 55% 
assoleixen l’objectiu 

El 82% dels 

indicadors tenen una 

tendència favorable 

RESULTATS DADES 2014 
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PUNTS FORTS I OPORTUNITATS DE MILLORA 
P
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1. Visió holística 

2. Transversalitat en el procés 

3. Visió a mig-llarg termini 

4. Escala territorial 

5. Continuïtat sèries combinada amb l’esforç d’actualització. 

6. Rigor  

7. Utilització de valors de referència 

8. Visibilitat signants 

9. Punt de vista de ciutat 

10. Claredat del document 
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1. Puntualitat i agilitat en l’obtenció d’informació 

2.  Repensar alguns indicadors (sensibilitat, rellevància) 

3. Completar els valor de referència pels indicadors que no en tenen 

4. Benchmarking internacional 

5. Influir en el sistema municipals d’indicadors 

6. Aprofundir en l’anàlisi de la interrelació global dels indicadors 

7. Avançar en la perspectiva territorial i de gènere 

8. Que no sigui repetitiu 

9. Afegir bones pràctiques municipals 

10. Fer més difusió interna i a la ciutadania 



13 

CALENDARI 

Desembre 2016 l’informe amb dades 2015 

Maig 2017 l’informe amb dades 2016 

 

 

MILLORA WEB 

Publicació indicadors individuals a la web a mesura que tinguem informació 

 

 

MILLORA CONTINUA 

- ISO 3720:2014 

- Reunions amb referents 

- Indicadors PAM 

CALENDARI 
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