
PROTOCOL DE BARCELONA      
Pla d’acció europeu per a les CIUTATS i la TERRA 
Presentat al Pavelló Mies van der Rohe, Barcelona, 4 d’octubre de 2022
El futur de la Terra, dels seus ecosistemes, i de la nostra pròpia civilització es decidirà a les ciutats i el decidiran 
elles. Només si ens assegurem que els materials, els mitjans i els mètodes amb què construïm i gestionem els 
entorns urbans s’extreuen principalment de recursos biològics disponibles regionalment i gestionats de forma 
sostenible, podrem transformar els nostres assentaments urbans en catalitzadors de la sanació ecosistèmica, en 
lloc de culpables del canvi climàtic. Aquesta idea d’un entorn construït regeneratiu està descrita a la Carta per 
a les Ciutats i la Terra del 2022, presentada a Roma. Ara és el moment de traslladar aquesta idea a la realitat. El 
Protocol de Barcelona crida les ciutats europees a assumir el lideratge.

ESPAIS OBERTS i BIODIVERSITAT

LA CIUTAT COM UN BOSC
Infiltrar la ciutat amb naturalesa. Identificar corredors d’infraestructures i antigues zones 
industrials per incorporar i promoure la fotosíntesi urbana mitjançant la biomassa vegetal per 
promoure l’emmagatzematge de carboni, la generació d’oxigen, l’ombra i la refrigeració de la 
ciutat.

INVENTARI D’ARBRES
Establir un inventari constantment actualitzat dels arbres urbans, els boscos i les àrees verdes, 
aprofitant les tecnologies digitals i l’IoT (Internet de les coses) per implementar un monitoratge 
i una planificació efectiva i de llarg termini per sembrar, gestionar i protegir els arbres de les 
ciutats.

BIOSUBSTITUCIONS per a LA MOBILITAT URBANA CONVIVENCIAL
Reemplaçar les àrees urbanes amb superfícies impermeables dedicades a l’automòbil amb 
superfícies permeables i sòls biològicament productius i biomassa de les plantes per reduir 
l’efecte d’illa de calor, augmentar la filtració de l’aigua de pluja i crear espais habitables, 
caminables i corredors amb vida silvestre.

SERVEIS D’ECOSISTEMA
Tant a escala de zonificació com de disseny d’edificis, crear marcs i recomanacions per a 
l’optimització dels sistemes naturals de generació d’energia, calefacció passiva, refrigeració i 
ventilació maximitzant les oportunitats del context de l’edifici i el districte (vents, orientació 
solar, etc.)

ENRIQUIR LA BIODIVERSITAT
Garantir la riquesa d’espècies d’arbres i arbustos dins de les infraestructures verdes urbanes i 
periurbanes de la ciutat, reservant-ne una àmplia representació per a la flora local i fomentar 
l’adaptació al clima i a les condicions ambientals locals.

BIOREGIONS

RESTAURAR L’EMMAGATZEMATGE DE CARBONI
Desenvolupar estratègies regionals de l’ús del sòl i plans de gestió forestal i agrícola per 
augmentar com a mínim un 30 % la capacitat de segrest de carboni a terres agrícoles i forestals 
en funcionament, i en boscos i aiguamolls que envolten la ciutat.

ACCÉS ALS ECOSISTEMES NATURALS 
Potenciar estratègies de gestió més-properes-a-la-natura d’almenys 50 % de l’àrea forestal 
de la regió per assegurar la conservació de la biodiversitat i els beneficis ecosistèmics per a 
la societat; a banda, potenciar l’ús de tecnologies innovadores per monitorar i planificar els 
recursos de l’ecosistema forestal per promoure i produir de manera sostenible fusta com a 
material de construcció per al seu ús a les ciutats.

INVERSIÓ EN CAPITAL NATURAL 
Desenvolupar una infraestructura industrial mitjançant regulacions i incentius basats en objectius 
de carboni LCA que fomentin l’ús de fusta provinent de boscos regionals. Tancar el cicle de 
subministrament virtuós que prioritza la restauració i expansió dels boscos de la regió, utilitzar 
subproductes agrícoles i construir la cadena de valor de biomaterials per ajudar a formar la 
ciutat positiva en carboni.

ACCIONS ENTRELLAÇADES

GOVERNANÇA I FINANÇAMENT CREATIUS 
Crear equips de gestió interdepartamentals per coordinar la despesa pública en accions com 
ara el llançament de projectes pilot experimentals intersectorials per obtenir un retorn, recopilar 
dades i promoure exemples efectius i duradors d’accions climàtiques positives.

EXPERIMENTACIÓ
Donar suport a la innovació tècnica i social i l’aprenentatge a través de processos ràpids de 
llicències i exempcions de les normes de planificació per promoure estratègies basades en la 
natura.

CONSTRUCCIÓ I INTERCANVI DE CONEIXEMENT SOBRE CARBONI POSITIU
Promoure i expandir la col·laboració interdisciplinària i compartir el coneixement entre totes 
les parts interessades. Assegurar l’accés a l’educació professional i/o a programes de formació 
postprofessionals que destaquin el valor del material biogènic i en popularitzen l’ús, la 
construcció de l’economia circular, la reparació i les tècniques de desconstrucció/reutilització i 
eines d’avaluació de l’impacte de carboni.

COMUNITATS VERDES ACTIVES I INFORMADES
Implementar programes d’aprenentatge continu per difondre els beneficis dels boscos urbans 
i la gestió de riscos. Establir sistemes de governança que assegurin la cura continuada dels 
arbres, boscos, aiguamolls i altres espais verds dins dels límits municipals mitjançant el foment 
d’aliances publicoprivades.

MARC D’ACCIÓ
Aquest pla d’acció haurà d’integrar-se dins d’un marc de transformació més ampli de planificació 
estratègica i territorial urbà-rural que inclogui la descarbonització de l’economia. Haurà de ser 
detallat i implementat amb una àmplia participació ciutadana, amb tots els nivells rellevants del 
govern i amb els grups d’interès clau provinents d’empreses i organitzacions i haurà de fer ús 
de processos i metodologies consistents amb el desenvolupament local/regional. Quan sigui 
possible, les eines digitals s’han de fer servir perquè les accions siguin transparents i puguin ser 
analitzades. Així mateix, s’hauran de planificar i implementar models i prototips experimentals 
en col·laboració amb investigadors i professionals.

MESURES A CURT TERMINI
Les ciutats signants es comprometen a implementar immediatament les següents accions: 

CENS CO2 
Dur a terme un cens de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de tots els edificis públics i 
privats de la ciutat per establir una avaluació de referència, definir estratègies d’inversió i establir un 
marc temporal per a la reducció dràstica de les emissions dels edificis existents i l’eliminació de totes 
les emissions futures dels edificis.

MORATÒRIA DE LES DEMOLICIONS 
Aturar la destrucció d’edificis existents per permetre l’avaluació d’alternatives com ara rehabilitació, 
actualització, adaptació o ampliació/densificació.

REVISIÓ DELS NOUS EDIFICIS 
Aprovar normes que exigeixin declarar les emissions de tots els projectes que sol·licitin llicència 
d’obra de manera que quantifiquin la seva empremta de carboni a l’etapa de construcció i operació. 
Establir un període de transició crític en què les emissions futures del cicle de vida de l’edifici s’hagin 
de reduir a zero.

MONITORAR ELS MICROCLIMES
Supervisar, mesurar i publicar la temperatura de l’aire i la qualitat de l’aire de la ciutat i l’avaluació de 
l’impacte dels efectes d’illa de calor urbana i la seva mitigació. Fomentar la participació ciutadana, 
l’avaluació i la gestió de riscos compartits.

ADQUISICIÓ PÚBLICA VERDA
Vincular les licitacions i l’aprovació de tots els projectes públics de construcció i renovació urbana 
a objectius específics de carboni i recompensar l’ús dels materials de construcció de la regió que 
promoguin solucions baixes en carboni.

FULL DE RUTA PER AL CANVI
En una segona etapa del procés de descarbonització, cada ciutat desenvoluparà un full de ruta de 
vuit anys que defineixi activitats, identifiqui les organitzacions involucrades i estableixi mètriques 
clares per a l’èxit recolzades per pressupostos municipals i oportunitats de finançament per a 
cadascuna de les mesures proposades:

REPARACIÓ ACURADA DE LA CIUTAT (edificis existents i infraestructures) 

CENS CO2 + FASE 2
Refinar amb precisió el cens de l’etapa 1 i ampliar-ne l’abast per incloure les emissions dels residus de 
la construcció d’infraestructures i edificis, així com els dipòsits de carboni existents als territoris de la 
bioregió.

IDENTIFICACIÓ DEL CARBONI
Identificar les fonts d’emissions més crítiques al parc edificat actual, establir un objectiu de reducció i 
desenvolupar programes de subsidi que incentivin la renovació d’edificis de baix rendiment utilitzant 
biomaterials i economia circular, incloent-hi la instal·lació de calefacció i aire condicionat de baixes 
emissions.

PRESSUPOSTOS DE CO2 
Basant-nos en els resultats del cens de CO2, establir pressupostos estrictes per a les emissions 
dels edificis urbans i suburbans i les activitats del sector de la construcció amb objectius anuals 
progressius que assoleixin les zero emissions netes en un termini establert. Revisar i adaptar els 
reglaments de construcció per exigir la descarbonització dels edificis existents mitjançant els requisits 
reglamentaris.

INCENTIUS DE ZERO EMISSIONS NETES
Crear, desenvolupar i promoure incentius a través de programes d’inversió financera pública i privada, 
mecanismes relacionats amb l’ús del sòl i les bonificacions per a projectes baixos o sense emissions 
de carboni.

CONSTRUCCIONS POSITIVES DE CARBONI (nous edificis i infraestructures)

CONSTRUCCIÓ SENSE RESIDUS
Eliminar els residus de la construcció mitjançant l’adopció d’un marc regulador que afavoreixi 
tècniques estrictes de disseny que promoguin l’optimització i la prefabricació de materials. Això 
inclou la producció industrial dels components de construcció que han de dirigir els subproductes 
materials cap a usos alternatius.

CICLE DE VIDA DEL DISSENY
Avaluar el cicle de vida «del bressol al bressol» per a projectes de construcció que demostrin amb 
resultats de carboni zero o carboni positiu que incloguin la matèria primera, l’ús de material reciclat i 
el subministrament d’energia fins al final de la vida útil de l’edifici.
               
DISSENYAR PER A LA DURABILITAT, EL DESMUNTATGE i LA REUTILITZACIÓ
Requerir que tots els edificis nous que busquin ser aprovats demostrin una vida útil mínima de 75 
anys, incloent-hi mètodes de desmuntatge al final de la seva vida útil i escenaris per a la reutilització 
i el reciclatge de sistemes, components i materials. Exigir als fabricants de productes de construcció 
que donin suport als objectius d’eliminació de residus a través de programes de recuperació i 
reutilització de productes.

EMBORNAL DE CARBONI
Promoure estratègies de descarbonització de tot el cicle de vida als edificis que fomentin 
l’emmagatzematge de carboni mitjançant l’ús de materials biogènics a l’estructura primària, les 
particions interiors, els acabats i els accessoris, l’aïllament i els sistemes de revestiment. Crear 
escenaris per transferir aquests emmagatzematges de biomaterials a una segona vida de l’edifici o 
cicles de vida de productes duradors similars.
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