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Fem memòria 
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COMPROMÍS DE BARCELONA PEL CLIMA 
El procés de definició 

Creació d’un grup de 
treball format per 
signants del 
Compromís Ciutadà 
per la Sostenibilitat 
 
Objectiu: definir el 
full de ruta de la 
ciutat i projectes 
col·laboratius 
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COMPROMÍS DE BARCELONA PEL CLIMA 
El procés de definició 

3 sessions del grup de treball 
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COMPROMÍS DE BARCELONA PEL CLIMA 
El procés de definició 

Fem Xarxing pel clima (27/10/2015) 
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COMPROMÍS DE BARCELONA PEL CLIMA 
El procés de definició 

Lliurament del CBC a 
l’alcaldessa (23/11/2015) 
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COMPROMÍS DE BARCELONA PEL CLIMA 
El procés de definició 

Presentació del CBC 
a París (04/12/2015) 
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COMPROMÍS DE BARCELONA PEL CLIMA 
Objectius any 2013 i full de ruta 2015-2017 
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Què hem fet fins ara? 
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 El 22 de juliol s’aprova la  Mesura de Govern 
 de Transició cap a la Sobirania Energètica. 
 

 Un dels objectius principals és l’increment de la generació renovable i local, 
així com la garantia de subministrament a la ciutadania, el que implica 
assumir des de l’Ajuntament un paper actiu en el mercat energètic per tal de: 

 facilitar la generació d’energia per part de la ciutadania  

 gestionar l’energia produïda i comercialitzar-la  

 garantir el subministrament necessari a totes les persones amb 
dificultats i/o situació de vulnerabilitat. 

 

QUÈ HEM FET FINS ARA? 
Creació d’un Operador Energètic Municipal (1/2) 

Instrument: Comercialitzadora d’energia elèctrica pública 
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 Comercialitzadora d’energia elèctrica pública: 
  Nova activitat  Expedient d’iniciativa econòmica: 

 26/09/2016: Signatura Decret Alcaldia per elaboració Memòria 
Justificativa per la creació d’una comercialitzadora elèctrica pública 
(termini 3 mesos per elaborar-la). 

 Actualment: treballant en la memòria justificativa (justificació motius i 
idoneïtat, objecte social, pla de negoci, etc.). Com a premisses: 
comercialitzadora ha de ser societat mercantil i es vol que també sigui 
mitjà propi de l’Ajuntament. La proposta és que TERSA sigui la 
comercialitzadora. 

 Desembre 2016: presentació a Comissió o Plenari per aprovació 
inicial. 

 Febrer 2017: prevista aprovació definitiva i inici tràmits per a l’alta de 
l’activitat. 

 2n semestre 2018: previst inici activitat. 

QUÈ HEM FET FINS ARA? 
Creació d’un Operador Energètic Municipal (2/2) 
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QUÈ HEM FET FINS ARA? 
Desplegament de les xarxes de fred i calor 

 Xarxa de DISTRICLIMA: 
Enguany s’ha licitat i adjudicat la connexió de l’Hospital del 
Mar a la xarxa existent de Districlima i l’obra ja s’està 
executant. Representa un augment en la contractació de 
Districlima de 6MW de calor (9 GWh/any de consum) i 
6,4MW de fred (14,2GWh/any de consum). La inversió que 
afronta Districlima és de l’ordre dels 6M€. Amb aquesta 
connexió es proveirà de climatització els nous quiròfans i les 
sales que l’Hospital està ampliant. 
 

 Xarxa d’ECOENERGIES: 
Enguany s’ha treballat en definir la connexió de 
MERCABARNA a la futura xarxa de fred industrial (fred de 
CO2 líquid a -38ºC). S’ha treballat en projectes executius i 
en els contractes a signar entre Ecoenergies i els paradistes 
que conformen Mercabarna. També s’ha dissenyat la xarxa 
interior que discorre per dins de Mercabarna i s’esperà que 
l’any 2017 s’iniciarà la construcció. Potencia de fred de 
11MW i una inversió estimada que executarà Ecoenergies 
d’uns 27M€ i Mercabarna de 6M€. 
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QUÈ HEM FET FINS ARA? 
Programa d’estalvi i eficiència energètica en els 
edificis municipals (1/2) 

 11 de març 2016 es convocà el Grup Treball del Pla d'Estalvi i Millora Energètica 
d'Edificis Municipals de la Taula Interna Canvi Climàtic amb assistència de més 
d'un 90% de les persones invitades  Es van consensuar les següents actuacions 
a promoure: 
 

 Monitoratge energètic a 2 a 5 equipaments anuals per cada sector/districte. 
 Mesures de millora en l’envolupant dels edificis (tancaments, aïllaments, etc..). 
 Empoderament, coneixement, formació especialitzada, formació, divulgació de 

bones pràctiques. 
 Reducció del consum dels edificis municipals mitjançant mesures lowcost.  
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QUÈ HEM FET FINS ARA? 
Programa d’estalvi i eficiència energètica en els 
edificis municipals (2/2) 

 BIMSA (Sector Serveis Generals, Districtes, Sectors) ha incorporat mesures 
d’estalvi, eficiència i autoproducció en els procediments de validació d'obra 
nova i rehabilitacions, mitjançant informes REP (Responsables d’Espai Públic). 
 

 L'Agència d'Energia de Barcelona ha elaborat de nou o actualitzat 7 documents 
corresponents a procediments de disseny, clàusules contractuals de 
contractació, obra, etc... relatius a les diverses fases de: 
 Implantació d’un sistema de monitoratge energètic de consum i 

autoproducció, 
 disseny, instal·lació i recepció de sistemes fotovoltaics segons nova 

normativa estatal, i 
 disseny i instal·lació i recepció de sistemes solars tèrmics municipals 
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QUÈ HEM FET FINS ARA? 
Pla d’impuls a la bicicleta (1/2) 

 Durant el 2016 s’han executat cinc nous carrils bici, com el carril bici de 
Numancia, i dos actuacions de millora d’infraestructura existent, com la millora 
de l’Avinguda Diagonal (entre Francesc Macià i Parc Cervantes) 

 Actualment estan en fase d’obres quatre nous carrils bici i està previst que 
s’inicin les obres durant aquest any/1r trimestre 2017 de dotze carrils bici més 

 S’està efectuant la millora de la senyalització dels passos de vianants en 
carrils bici bidireccionals i unidireccionals on la bicicleta circula en sentit 
contrari 
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QUÈ HEM FET FINS ARA? 
Pla d’impuls a la bicicleta (2/2) 

 S’han generat nous aparcaments de bici en calçada i s'han efectuat 
actuacions de la prova pilot d'aparcament segur de bicicletes  

 S’ha elaborat el Manual de disseny de carrils bici de Barcelona i tots els nous 
carrils bici s’estan efectuant sota un criteri homogeni 

 S’ha elaborat un primer document de projecte constructiu base (PCB) que 
inclou 80 km de carrils bici  

 S’està treballant dintre del programa Bicia't l'increment de l'oferta 
d'aparcament de bicicletes a l'interior d'edificis i equipaments 
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       QUÈ HEM FET FINS ARA? 
Disseny d’un corredor verd que reforci serveis ambientals 
i la mobilitat sostenible (1/4) Criteris Objectius 

Continu Crear connectivitat ecològica 

Estratificat Crear riquesa d’estrats 
vegetals 

Naturalitzat Inserir natura dins la ciutat 

Biodivers Albergar diversitat d’espècies 
vegetals i animals 

Regulador Maximitzar el confort humà 

Dinàmic 
 

Reflectir l’evolució de la 
natura i els seus cicles 

Atractiu Crear paisatges perceptius  i 
d’identitat 

Pacificat Aportar silenci a la ciutat 

Complex Acollir la diversitat social 
urbana 

Saludable Crear espais  terapèutics 

Divulgatiu Generar interès  per la natura 

Singular Incrementar el valor 
patrimonial natural i cultural 
de la ciutat 
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QUÈ HEM FET FINS ARA? 
Disseny d’un corredor verd que reforci serveis 
ambientals i la mobilitat sostenible (2/4) 

Corredor verd  
Collserola - Ciutadella 

 La xarxa de corredors verds 
urbans de Barcelona garantirà 
la connexió de la ciutat amb el 
medi natural més proper. S’està 
treballant en el corredor verd 
Ciutadella - Collserola 



20 

QUÈ HEM FET FINS ARA? 
Disseny d’un corredor verd que reforci serveis ambientals i 
mobilitat sostenible (3/4) Corredor verd Ciutadella- Collserola 
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QUÈ HEM FET FINS ARA? 
Disseny d’un corredor verd que reforci serveis 
ambientals i mobilitat sostenible (4/4) 

 2017 : redacció del Projecte executiu de Mas Ravetllat 
 2018 – 2019 : execució de Mas Ravetllat 
 2017 – 2018 : redacció del Projecte executiu al voltant de la zona de la Font 

Castellana, des del Parc de les Aigües fins a connectar amb Tres Turons 

Horts a Mas Ravetllat Plaça de la Font Castellana. Estat actual Parc de les Aigües 
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QUÈ HEM FET FINS ARA? 

 creació d’un espai per afavorir la fauna mitjançant plantacions i refugis que 
atreuen ocells, papallones i altra fauna beneficiosa, i perquè el  ciutadà pugui 
gaudir d’un entorn naturalitzat 

 emplaçament assolellat de 448 m2 visible des dels seus quatre costats 

 acurada selecció d’espècies vegetals nectaríferes que ofereixen possibilitats 
d’alimentació a diverses espècies de papallones i a d’altres pol·linitzadors 

 petites rocalles i acumulació de troncs per oferir possibilitats de refugi i 
alimentació a d’altres grups faunístics 

 camins dins de l’espai per dirigir el pas de les persones tot evitant el trepig de 
les plantacions 

 gairebé el 99% del jardí està construït amb material orgànic: plantes, terres 
vegetals, encoixinat de restes d’esporga, troncs,...; l’1% restant correspon al reg  

Creació d’un espai d’especial interès per a 
la biodiversitat al Parc de Joan Miró (1/2) 
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QUÈ HEM FET FINS ARA? 

Creació d’un espai d’especial interès per a la 
biodiversitat del Parc de Joan Miró (2/2) 
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 S’està fent l’anàlisi de vulnerabilitats 
respecte els següents temes: 

- Illa de calor i onades de calor 

- Qualitat de l’aire 

- Biodiversitat 

- Risc d’incendis 

- Subministrament energètic 

- Subministrament d’aigua 

- Inundabilitat 

- Vulnerabilitat infrastructures 

QUÈ HEM FET FINS ARA? 
Confecció d’un mapa de població vulnerable al 
canvi climàtic en relació a la salut (1/2) 
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QUÈ HEM FET FINS ARA? 
Confecció d’un mapa de població vulnerable al 
canvi climàtic en relació a la salut (2/2) 
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QUÈ HEM FET FINS ARA? 
Projectes liderats per les entitats 
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A través de l’ús de bicicletes recuperades 
per part de treballadors/es contribuir a: 
• Millorar la seva salut física i anímica 
• Fer una ciutat més humana i segura 
• Reduir les emissions (canvi climàtic, 
contaminació atmosfèrica i acústica) 
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Per reduir emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i aconseguir 
una ciutat més sostenible, volem incentivar les famílies a fer el camí 
cap a l’escola a peu, en bici o amb transport públic, 
potenciant el Camí Escolar. 
 
Volem aconseguir camins escolars més segurs perquè les famílies hi 
creguin i en facin ús. Per això, cal incidir en el factor que més 
inseguretat genera: els cotxes. Per tenir Camins Escolars Segurs 
plantegem una campanya de comunicació innovadora que els faci 
visibles a tota la població i en particular als conductors, i promogui el 
seu respecte. 
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Transformar cobertes en espais sostenibles 
que incloguin espais verds, productius, 
instal·lacions d’energies renovables i 
captació d’aigua de pluja. 



31 

Campanya de comunicació al voltant del canvi climàtic que respon a la 
necessitat de difondre’l i fer-lo entenedor per capacitar a la gent per actuar.   
Per això: 
• Busca la interpel·lació directa a la ciutadania 
• S’enfoca en la solució més que en el problema 
• Defuig el catastrofisme sense renunciar al rigor 
• Es basa en experiències que puguin ser viscudes per la pròpia ciutadania, 
perquè tothom s’hi pugui veure identificat 
• Utilitza un llenguatge clar, entenedor, proper, de manera que tothom es 
senti cridat a l’acció 

Fins al 2017, el pla combinarà accions d’impacte amb accions de continuïtat. 
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Elaborar una guia d’excel·lència per 
fomentar estratègies d’estalvi i eficiència 
energètiques. 
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El clima està canviant. La ciutadania de Barcelona haurà de fer 
front als reptes i oportunitats que aquest fenomen planteja. Una 
nova manera de viure serà necessària. Proposem facilitar aquesta 
transició a través de la capacitació d’agents educatius i culturals de 
la ciutat per tal de fomentar un canvi d’hàbits i valors en la 
ciutadania. 
 
En 2 anys volem posar en pràctica un programa de formació 
motivador, possibilista i orientat a l’acció que posi de relleu que el 
canvi climàtic és una realitat que afectarà la qualitat de vida dels 
barcelonins/nes i quines accions es poden dur a terme per fer-hi 
front i adaptar-s’hi. 

En definitiva, es tracta de fer un pas més per avançar cap a una societat on la ciutadania sigui més 
corresponsable i proactiva en la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic. 
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Els barcelonins/nes podem intercanviar materials, 
coneixements o experiències vivint dins d’una economia 
del reciclatge i la sostenibilitat. Perquè entenem que no 
podem tendir al residu zero si no ens introduïm com a 
ciutadans dins els beneficis de l’economia circular. Veiem 
en els Punts Verds l’oportunitat de gaudir d’un espai 
proper i amable on desenvolupar aquesta nova realitat. 

Farem que els Punts Verds siguin espais d’intercanvi on els ciutadans portem els nostres objectes en 
desús perquè hi trobem objectes, eines, recursos o solucions pel nostre dia a dia. 
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Fomentar i confeccionar solucions; reformes de baix cost i 
recomanacions per l’adequació d’hàbits, per ajudar els col·lectius 
en risc d’exclusió social a fer front a la pobresa energètica. 
 
Millorar l’autosuficiència energètica d’habitatges al mínim cost, 
amb accions específiques d’eficiència energètica, intervenint en 
edificis degradats o amb una tipologia constructiva crítica i amb 
necessitats d’actuacions. 
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El desconeixement de què se’n fa i on van a parar els residus 
domèstics i dels impactes ambientals, climàtics i socials que 
ocasionen si no es separen correctament, és un dels factors de la 
manca d’implicació de la població. 
 
El projecte pretén incidir en un consum més preventiu i en una 
correcta separació de les deixalles en origen, tot implementant el 
sistema de recollida porta a porta i altres accions de minimització 
de residus que implica una reducció de l’impacte climàtic que la 
gran quantitat de residus comporta i que actualment no es 
mesura. 
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