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Mesures d’interès per als programes 
electorals municipals 

1. Introducció 
A continuació es presenta la selecció de les mesures incloses en el Compromís 
Metropolità 2030 que es considera que interpel·len a governs d’escala local 
(municipals del conjunt de la Regió metropolitana de Barcelona i que configuren el 
govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona), i que, en aquest sentit, es considera 
clau que puguin ser  presents en els debats de la propera campanya a les 
eleccions locals de 2023, i en el futur desenvolupament de les estratègies locals i 
municipals de la propera legislatura. 

Del total de les 114 mesures incorporades al Compromís Metropolità 2030, la 
següent selecció respon a 3 criteris: 

 Mesures de competència o “incumbència” habitual de l’AMB o dels 
ajuntaments, respectivament. 

 Mesures que poden tenir abast metropolità o inferior però amb potencial i 
interès de replicabilitat. 

 Mesures que pot ser un moment adequat per a impulsar-les en el període 
2023-2027. 

A més, també es presenta un suggeriment de rol que podria mantenir, ja sigui 
l’AMB o l’ajuntament en qüestió. La descripció de rols aproximats (determinats a 
partir de les competències, però sense un estudi exhaustiu) seria: 

 Lideratge: quan correspondria impulsar, negociar amb participants, 
finançar, i/o executar, segons el cas i les competències. 

 Co-líderatge: quan correspondria impulsar, negociar amb participants, 
finançar i/o executar, però sempre en col·laboració amb altres 
organitzacions. 

 Participant: quan correspon fer part de la mesura i contribuir a les 
decisions, però no des del lideratge. 

A continuació es presenta aquesta selecció de mesures, organitzades segons les 
8 missions del Compromís Metropolità 2030, i distingint segons la incumbència o 
competència a nivell d’Àrea Metropolitana de Barcelona i la incumbència o 
competència a escala municipal.  
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2. Mesures de la missió d’Economia 
innovadora i inclusiva 

ECONOMIA INNOVADORA | MESURES D’INTERÈS PER A L’AMB 

Número Mesura Motiu (competència/incumbència) 

ECO 1 Reforç dels actuals nuclis de coneixement 
consolidats a la regió metropolitana i dotació 
de les eines urbanístiques i de gestió 
necessàries 

Participant. AMB pot contribuir en el 
planejament de les dotacions 
urbanístiques i gestions necessàries dins 
de l’àrea.  

ECO 2 Ampliació de l’accés d’empreses als 
programes de doctorats industrials 

Lideratge. Competència AMB, amb la 
participació d’entitats com Pacte 
Industrial i d’altres.  

ECO 3 Impuls del venture Building entre universitats, 
centres de recerca i tecnològics i les 
empreses 

Co-lideratge. Competència AMB i 
Generalitat. L’AMB hauria d’impulsar 
mesures en el cas de les empreses per 
facilitar aquesta connexió amb 
l’ecosistema universitari.  

ECO 4 Desenvolupament d’una estratègia 
metropolitana d’atracció i captació 
d’inversions empresarials d'alt valor afegit 
per a sectors tractors d’activitat econòmica, 
amb el suport d’un centre propi d’inversors 
privats de caràcter internacional.  

Lideratge. Competència AMB, abast 
metropolità i capacitat executiva a fons i 
inversions. L’AMB s’hauria de coordinar 
amb l’estratègia de la Generalitat. 

ECO 5 Coordinació dels operadors públics de sòl 
per a activitat econòmica  

Co-lideratge. Competència AMB-
IMPSOL, abast metropolità i català. És 
necessària la participació de la 
Generalitat i la Diputació.  

ECO 6 Impuls d’una política activa d’atracció de 
centres d’R+D, disseny i comercialització 
d’empreses internacional per al sud 
d’Europa. 

Co-lideratge. Competència Generalitat i 
AMB. És incumbència de l’AMB des de 
la part de promoció econòmica i marca 
dins de les seves competències, la 
necessitat d’impulsar aquesta mesura 
amb la participació de la Generalitat.  

ECO 7 Lideratge de l’EIT- Urban Mobility i reforç de 
la participació d’institucions metropolitanes 
en la resta de les Knwolegde and Innovation 
Communities de la UE. 

Participant. AMB clau en el reforç de la 
participació d’institucions metropolitanes.  

ECO 9 Consolidació dels vols de llarg radi de 
l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El 
Prat per connectar amb destinacions 
internacionals estratègiques per a 
l’ecosistema de recerca metropolità 

Participant. L’AMB pot exercir la 
participació com a lobby. 
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ECO 11 Integració de serveis de promoció econòmica 
en agències de caràcter 
supramunicipal/regional 

Co-lideratge. AMB i Diputació poden 
establir aquesta integració amb la 
participació activa dels municipis 
metropolitans.   

ECO 13 Creació de la Taula del Comerç Metropolità 
per abordar la transformació digital del sector 

Lideratge. Competència AMB amb el 
suport dels principals agents econòmics i 
socials de la regió. (Fira de Barcelona, 
Diputació) 

ECO 14 Posicionament de Barcelona com un dels 
centres de la Nova Bauhaus Europea 

Co-lideratge. Competència Ajuntament 
de Barcelona, AMB i Generalitat. 
Necessitat de coordinar esforços entre 
les diferents entitats per poder assolir un 
compromís tant elevat.  

 

ECONOMIA INNOVADORA | MESURES D’INTERÈS PER A PROGRAMES MUNICIPALS 

Número Mesura Motiu (competència/incumbència) 

ECO 10 Increment i coordinació de processos de 
compra pública innovadora de les 
administracions locals de la regió. 

Participant. És competència dels 
ajuntaments les accions i polítiques de 
compra pública innovadora. La 
coordinació ha d’estar supeditada a un 
ens supramunicipal.  

ECO 11 Integració de serveis de promoció 
econòmica en agències de caràcter 
supramunicipal/regional 

Participant. És competència dels 
ajuntaments el procés de transparència i 
integració dels seus propis serveis de 
promoció econòmica. Aquesta integració 
metropolitana l’hauria d’executar un ens 
supramunicipals com per exemple la 
Diputació.  

ECO 13 Creació de la Taula del Comerç Metropolità 
per abordar la transformació digital del sector 

Participant. Els ajuntaments hi poden 
participar i tenir presència en una 
mesura que els pot ajudar en la 
reactivació econòmica del seu municipi i 
trobar sinèrgies amb els del voltant. 

ECO 16 Xarxa metropolitana d’ateneus de fabricació Participant. Els ajuntaments es poden 
agrupar sota la coordinació d’un ens 
supramunicipal per la creació d’aquesta 
futura xarxa.  
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3. Mesures de la missió de Nivells de renda 
suficients 

NIVELLS RENDA | MESURES D’INTERÈS PER A L’AMB 

Número Mesura Motiu (competència/incumbència) 

REN 1 Espai de concertació econòmica i social de 
dimensió metropolitana  

Co-lideratge. Sense competència 
explícita, però necessària per l’AMB si 
realment es vol treballar. Té un àmbit 
metropolità. 

REN 3 Xarxa metropolitana de centres de formació i 
capacitació laboral/professional 

Co-lideratge. Competència de l’AMB. 
Necessitat d’incorporar altres actors de 
formació i capacitació (ex, Barcelona 
Activa). Abast metropolità.  

REN 4 Consolidació i aprofundiment dels programes 
sobre capacitació laboral/professional que ja 
hi ha, entre els centres d’FP i universitats i 
les empreses. 

Co-lideratge. AMB ha d’exercir aquest 
co-lideratge juntament amb els centres 
de coneixement per millorar aquests 
programes.  

REN 5 Ampliació de les mesures en l’àmbit 
reconegut dels drets en matèria de cura i 
conciliació de la vida quotidiana mitjançant 
un pacte metropolità per a la cura i 
l’enfortiment dels servies públics que faciliten 
la corresponsabilitat. 

Participant. L’AMB no té competències 
específiques en aquest àmbit i ja n’hi ha 
d’altres institucions com la Xarxa pel dret 
a la cura que porta temps fent un bon 
treball i poden exercir el lideratge en 
aquest aspecte. No obstant, és important 
el rol de l’AMB per definir la visió més 
metropolitana.  

REN 6 Pacte Metropolità per al Turisme per a la 
qualitat i la redefinició de l’Imaginari turístic 
de Barcelona com a destinació urbana amb 
la incorporació de la dimensió metropolitana.  

Co-lideratge. Competència de l’AMB que 
hi treballa en diferents projectes de 
turisme sostenible, però aquesta mateixa 
competència també està repartida amb 
la Generalitat i altres. L’AMB serà clau 
en aquest pacte metropolità.  

REN 8  Coordinació dels serveis d’atracció de talent.  Co-lideratge. Competència de l’AMB, la 
Generalitat i altres.  

 

NIVELLS RENDA | MESURES D’INTERÈS PER A PROGRAMES MUNICIPALS 

Número Mesura Motiu (competència/incumbència) 

REN 2 Reforçament de la xarxa de serveis locals 
d’ocupació en el territori metropolità i de la 
col·laboració entre dispositius de promoció 
econòmica i ocupació 

Lideratge. Els ajuntaments han de liderar 
aquest reforçament i sobretot començar 
des del treball entre els diferents 
departaments. 

REN 7 Ampliació i reforçament de la Xarxa 
d’Ateneus Cooperatius.  

Participant. Competència dels 
ajuntaments i de la Generalitat. Des de 
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l’any 2016 la Generalitat promou la 
Xarxa d’Ateneus Cooperatius a nivell 
català. Els ajuntaments poden reforçar 
aquests espais i ajudar en el 
reforçament d’aquesta xarxa existent.    

 

 

4. Mesures de la missió d’Emergència 
ambiental i climàtica 

EMERGÈNCIA CLIMA | MESURES D’INTERÈS PER A L’AMB 

Número Mesura Motiu (competència/incumbència) 

EAC 1 Extensió a l’àmbit metropolità dels 
compromisos de la missió europea “100 
Climate-Neutral and Smart Cities by 2030” 
per esdevenir una de les cent ciutats neutres 
en carboni el 2030 i coordinador l’acció dels 
diversos actors 

Co-lideratge. Competència de l’AMB, 
Generalitat i ajuntaments. AMB té 
competències i capacitats per traslladar 
el compromís a l’àmbit metropolità. 
Necessita del lideratge d’altres 
organitzacions també. Clau la 
participació dels Ajuntaments.  

EAC 2 Consolidació de l’operador energètic 
metropolità i extensió del seu radi i capacitat 
d’acció.  

Co-lideratge. Competència energètica de 
l’AMB que treballa actualment amb 
l’operador energètic a Barcelona. Abast 
metropolità. Incorporació de la 
Generalitat. 

EAC 3 Desenvolupament del model de producció 
descentralitzada d’energia renovable per 
mitjà de comunitats energètiques locals  

Co-lideratge. Competència de l’AMB, 
Generalitat i dels ajuntaments. L’AMB 
hauria de treballar amb els ajuntaments 
metropolitans aportant recursos. Per 
poder agilitzar la posta en marxa 
d’aquestes comunitats, cal que la 
Generalitat hi estigui implicada en 
garantir uns canvis normatius més 
favorables en l’extensió i creixements de 
les comunitats energètiques.   

EAC 4 Impuls a escala metropolitana del programa 
català de simbiosi industrial.  

Co-lideratge. Competència de l’AMB i de 
la Generalitat. Importància de la 
participació d’altres agents econòmics 
com el Pacte Industrial. 

EAC 5 Incorporació del concepte d’infraestructura 
verda i naturalització de les ciutats i àmbits 
urbans del Pla director urbanístic (PDU) 
metropolità en la revisió del Pla territorial 
metropolità. 

Co-Lideratge. Competència de l’AMB, és 
la responsable del PDU i la que té 
capacitats i competències en la 
metropolitanització del pla. La realització 
del Pla territorial és competència de la 
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Generalitat. Important la coordinació i 
participació entre escales i plans. 

EAC 6 Adaptació de les grans infraestructures als 
requeriments de l’emergència climàtica 

Co-lideratge. Competència AMB i 
Generalitat. Necessitat de col·laborar 
aquestes dos grans entitats per impulsar 
canvis considerables en les 
infraestructures. Aquests canvis han 
d’anar de la mà amb els plans de 
resiliència, sostenibilitat, econòmics i 
socials amb visió a llarg termini.   

EAC 7 Coordinació per a la preservació de la gestió 
de l’aigua com a bé comú 

Co-lideratge. Competència AMB pel 
territori metropolità, juntament amb 
l’ACA-Generalitat i AGBAR-Barcelona. 
Incorporació de la Generalitat.  

EAC 8 Impuls de l’ús generalitzat d’aigües 
regenerades, grises i l’aprofitament d’aigües 
pluvials amb xarxes separatives 

Co-lideratge. ACA, AGBAR i AMB. 
Competència AMB pel territori 
metropolità, juntament amb l’ACA-
Generalitat i AGBAR-Barcelona. 
Incorporació de la Generalitat. 

EAC 9 Recuperació i actualització del Pla Estratègic 
del Litoral de l’RMB 

Co-lideratge. Competència AMB i dels 
ajuntaments amb front litoral. 

EAC 11 Creació d’observatoris metropolitans de 
recursos i càlcul i monitoratge dels principals 
indicadors ambientals a escala de la regió 
metropolitana.  

Co-lideratge. AMB, juntament amb 
instituts de recerca i la Generalitat.  

 

EMERGÈNCIA CLIMA | MESURES D’INTERÈS PER A PROGRAMES MUNICIPALS 

Número Mesura Motiu (competència/incumbència) 

EAC 1 Extensió a l’àmbit metropolità dels 
compromisos de la missió europea “100 
Climate-Neutral and Smart Cities by 2030” 
per esdevenir una de les cent ciutats neutres 
en carboni el 2030 i coordinador l’acció dels 
diversos actors 

Participant. Per poder metropolitanitzar 
aquesta mesura, cal que els ajuntaments 
metropolitans s’hi sumin amb iniciatives i 
projectes sostenibles. Competències de 
mobilitat, gestió de residus i energètic.  

EAC 3 Desenvolupament del model de producció 
descentralitzada d’energia renovable per 
mitjà de comunitats energètiques locals 

Lideratge. L’ajuntament té competències 
en el desenvolupament d’aquestes 
comunitats a partir de les ajudes de la 
diputació i donar a conèixer a la seva 
ciutadania tots els recursos disponibles 
per poder fer autoproducció energètica.  

EAC 9 Recuperació i actualització del Pla Estratègic 
del Litoral de l’RMB 

Participant. Els ajuntaments participen 
en la redacció, propostes d’actuació i 
suggeriments del pla.  
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EAC 11 Creació d’observatoris metropolitans de 
recursos i càlcul i monitoratge dels principals 
indicadors ambientals a escala de la regió 
metropolitana.  

Participant. Els ajuntaments són una 
peça fonamental per la recollida i 
transparència de les dades ambientals 
metropolitanes.   

 

 

5. Mesures de la missió de Mobilitat 
sostenible i segura 

MOBILITAT SOSTENIBLE | MESURES D’INTERÈS PER A L’AMB 

Número Mesura Motiu (competència/incumbència) 

MOB 1 Finançament i desplegament del Pla 
director d’infraestructures de mobilitat 2021-
2030 

Co-lideratge. Competència de l’AMB, i 
execució de l’ATM, sobre la delimitació 
del Sistema Integrat de Mobilitat 
Metropolitana de Barcelona (SIMMB), 
que comprèn la regió més les 
comarques centrals. 

MOB 2 Acompliment del Pla de Rodalies, amb les 
intervencions necessàries per ampliar la 
capacitat i millorar el servei. 

Participant. Incumbència de l’AMB, 
execució a l’ATM. Responsabilitat de la 
Generalitat i Adif 

MOB 5 Nou model de governança de la mobilitat 
adaptat a la MaaS.  

Co-lideratge. Competència de l’AMB i 
d’altres actors, entre d’altres l’ATM. 

MOB 6 Creació d’un fons públic de finançament del 
transport públic i la mobilitat sostenible 

Co-lideratge. Possible competència de 
l’AMB (execució de l’ATM), Generalitat i 
altres. Projecte molt innovador i específic 
de mobilitat sostenible. 

MOB 7 Enfortiment de l’ecosistema industrial i 
tecnològic al voltant de la mobilitat 
sostenible 

Participant. Tot i que seria un projecte 
més competència de la Generalitat 
(ACCIÓ), l’ATM hi hauria de participar, 
com a agent principal de la mobilitat a 
Catalunya. La T-Mobilitat i altres 
projectes d’infraestructures de mobilitat 
que s’han de dur a terme en els propers 
anys serien un bon impuls per a la 
generació d’aquest ecosistema. 

MOB 8 Desplegament complet de la T-Mobilitat 
(mesura en desenvolupament) 

Participant. Projecte de la Generalitat, 
amb execució a l’ATM; abast supra-
metropolità, però amb incidència 
metropolitana. 

MOB 9 Coordinació de les Zones de baixes 
emissions 

Lideratge. Competència de l’AMB en la 
coordinació intermunicipal; abast 
metropolità. 
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MOB 12 Pla estratègic metropolità sobre la 
distribució urbana de mercaderies i creació 
d’un observatori públic-privat metropolità de 
la distribució urbana de mercaderies (DUM). 

Co-lideratge. Competència de comerç és 
de la Generalitat, però l’AMB-ATM, com 
a operador de transport (i mobilitat) 
hauria de participar en un pla estratègic 
d’aquest tipus. 

 

MOBILITAT SOSTENIBLE | MESURES D’INTERÈS PER A PROGRAMES MUNICIPALS 

Número Mesura Motiu (competència/incumbència) 

MOB 10 Extensió de la xarxa de carrils bus-VAO als 
principals accessos a Barcelona. 

Co-lideratge. Pot interessar molt als 
municipis confrontants amb Barcelona. 

MOB 12 Pla estratègic metropolità sobre la distribució 
urbana de mercaderies i creació d’un 
observatori públic-privat metropolità de la 
distribució urbana de mercaderies (DUM). 

Participants. Competència de comerç és 
de la Generalitat, però els ajuntaments 
haurien de participar com a 
responsables del territori urbà. 

 

 

6. Mesures de la missió d’Alimentació 
saludable 

ALIMENTACIÓ SALUDABLE | MESURES D’INTERÈS PER A L’AMB 

Número Mesura Motiu (competència/incumbència) 

ALI 1 Espais agraris protegits i gestionats (parcs 
agraris i similars) 

Lideratge. Competència de l’AMB 
respecte la protecció d’espais. 

ALI 2 Centres d’intercanvi d’alimentació de 
proximitat 

Lideratge. Incumbència en polítiques 
alimentàries que ha desenvolupat. 

ALI 5 Promoció de canvis legislatius que 
afavoreixin el consum de productes de 
proximitat i ecològics, com ara 
exempcions/bonificacions de taxes 
municipals o metropolitanes a la producció i 
comercialització. 

Lideratge. L’AMB no té taxes sobre la 
producció ni comercialització d’aliments, 
però una opció seria bonificar la taxa 
metropolitana de residus en el sector 
agrari i en el de l’hostaleria si poden 
demostrar que usen els circuits de 
proximitat. 

ALI 6 Detecció i promoció d’estratègies de 
valorització de la producció de proximitat i 
ecològica, aprofitant sinergies amb altres 
activitats econòmiques de la metròpoli. 

Co-lideratge. Juntament amb ACCIÓ-
Generalitat, i els ajuntaments més 
destacats en preservació de la producció 
ecològica, es podria treballar la 
coordinació d’estratègies. 
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ALI 7 Unificació i consolidació d’un distintiu per als 
aliments de proximitat i els comerços que els 
distribueixin. 

Co-lideratge. A partir de la “incumbència” 
de l’AMB en polítiques alimentàries, i 
juntament amb la Generalitat, es podria 
establir un sistema de certificació i 
distintiu d’aliments de proximitat a la 
metròpoli. 

ALI 9 Incorporació de l’alimentació als cartipassos 
municipals i creació, on calgui, de consells 
alimentaris locals i d’un consell alimentari 
metropolità. 

Lideratge. En el marc de la seva 
competència autoorganitzativa, però de 
forma coordinada amb els espais 
sectorials existents. 

ALI 10 Promoció de la recerca a través de 
l’Observatori Alimentari Metropolità de dades 
relatives a la demanda i oferta de productes 
de proximitat i ecològics. 

Lideratge. Dins de les seves 
incumbències en polítiques alimentàries. 

ALI 11 Promoció de l’educació i el canvi cultural de 
la ciutadania cap a unes dietes més 
saludables i sostenibles, a través de 
l’educació formal, les campanyes de 
promoció i la regulació de la publicitat. 

Co-lideratge. Una de les funcions del 
Consell alimentari metropolità pot ser 
interlocutar amb la Generalitat en relació 
a projectes de canvi cultural de la 
ciutadania, a través de l’educació i de la 
regulació de la publicitat sobre 
alimentació, que corresponen a l’escala 
autonòmica. 

ALI 13 Suport a estratègies de prevenció de les 
pèrdues i el malbaratament alimentari en 
totes les baules de la cadena. 

Co-lideratge. En el marc de les 
incumbències de l’AMB en polítiques 
alimentàries i les competències en 
desenvolupament econòmic, juntament 
amb la Generalitat i amb ACCIÓ i la 
resta d’agents sectorials com 
Mercabarna, sector hostaler, etc. 

 

ALIMENTACIÓ SALUDABLE | MESURES D’INTERÈS PER A PROGRAMES MUNICIPALS 

Número Mesura Motiu (competència/incumbència) 

ALI 1 Espais agraris protegits i gestionats (parcs 
agraris i similars) 

Participants. Tot i no ser competència 
municipal, alguns ajuntaments estan 
entrant en polítiques alimentàries i els 
interessa la protecció d’espais agraris 

ALI 2 Centres d’intercanvi d’alimentació de 
proximitat 

Co-lideratge. Cooperació intermunicipal. 
Es poden encabir en les competències 
municipals de mercats. 

ALI 3 Impuls dels projectes per incrementar la 
presència de productes de proximitat i 
ecològics a Mercabarna. 

Lideratge de l’ajuntament de Barcelona. 
Com a accionista principal de 
Mercabarna, l’Ajuntament de Barcelona 
és a qui correspon endegar aquests 
projectes, juntament amb estat i 
Generalitat, i les entitats del sector. 
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ALI 4 Utilització de la compra pública i incentiu als 
menjadors col·lectius per a la introducció 
progressiva de productes de proximitat i 
ecològics. 

Lideratge. Els ajuntaments tenen la 
competència dels menjadors escolars 
(per delegació de la Generalitat) i poden 
desenvolupar aquestes eines. Sobretot 
si prèviament, la Generalitat estableix 
unes directrius o protocol. 

ALI 5 Promoció de canvis legislatius que 
afavoreixin el consum de productes de 
proximitat i ecològics, com ara 
exempcions/bonificacions de taxes 
municipals o metropolitanes a la producció i 
comercialització. 

Lideratge. Els ajuntaments que tinguin 
taxes de prestació de serveis públics 
relacionats amb la producció d’aliments 
(inspecció i control de la producció, per 
exemple), potser podrien establir 
bonificacions als productors per a la 
comercialització de proximitat. 

ALI 6 Detecció i promoció d’estratègies de 
valorització de la producció de proximitat i 
ecològica, aprofitant sinergies amb altres 
activitats econòmiques de la metròpoli. 

Participants. Els ajuntaments més 
destacats en preservació de la producció 
ecològica podrien participar en la 
coordinació d’estratègies de producció 
alimentària circular amb ACCIÓ-
Generalitat i l’AMB. 

ALI 8 Creació de bancs de terres i vinculació amb 
figures com ara els contractes agraris i els 
espais Test. 

Lideratge. Partint dels diferents bancs de 
terres que hi ha a l’àrea metropolitana, 
es podrien fer projectes conjunts. 

ALI 9 Incorporació de l’alimentació als cartipassos 
municipals i creació, on calgui, de consells 
alimentaris locals i d’un consell alimentari 
metropolità. 

Lideratge. En funció dels recursos en 
relació al sector primari i les polítiques 
alimentaries que hi hagi al municipi, pot 
resultar de gran interès pels 
ajuntaments. 

ALI 12 Impuls d’iniciatives que assegurin el dret a 
una alimentació més saludable i sostenible 
per a tota la ciutadania, basades en la 
garantia de rendes i l’empoderament i de les 
persones, amb un enfocament comunitari. 

Lideratge. En el marc de les 
competències delegades en serveis 
socials, i en col·laboració amb entitats 
socials i comunitàries, es poden endegar 
projectes municipals de supermercats 
socials i de targetes moneder socials. 

 

 

7. Mesures de la missió de Cohesió 
territorial 

COHESIÓ TERRITORIAL | MESURES D’INTERÈS PER A L’AMB 

Número Mesura Motiu (competència/incumbència) 

CT 1 Assoliment d’un acord metropolità per 
impulsar l’establiment d’un sistema de renda 
bàsica universal. 

Co-lideratge. Tot i no tenir competències 
ni en serveis socials ni en prestacions, 
com a coordinador dels 36 ajuntaments 
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sí que pot promoure un acord 
metropolità per demanar a la Generalitat 
(o donar-li suport) per a l’establiment 
d’aquest sistema de renda bàsica 
universal. 

CT 2 Elaboració d’un pla de rehabilitació integral 
de barris per canalitzar la intervenció en els 
barris més vulnerables i incorporar les 
urbanitzacions aïllades amb dèficits 
urbanístics. 

Participants. Competència de la 
Generalitat, amb presentació de 
projectes per part dels ajuntaments. Però 
l’AMB té la visió metropolitana i des 
d’Urbanisme i Polítiques Socials es 
podria col·laborar. 

CT 6 Creació d’un sistema coordinat de garantia 
de rendes complementàries, multinivell i 
multiprestacional entre tots els actors 
involucrats de la regió metropolitana. 

Participants. Juntament amb la 
Generalitat (tots els departaments i 
oficines involucrades) i els ajuntaments, 
participar en un grup de treball per tal de 
simplificar el sistema de prestacions i/o 
millorar-ne la coordinació multinivell, i 
amb la funció d’aportar la visió i 
condicionants metropolitans. Coordinació 
amb l’Oficina de la Renda Bàsica 
Universal de la Generalitat. 

CT 7 Definició d’estratègies integrals per als eixos 
metropolitans amb més segregació (com ara 
el Besòs, la carretera de Collblanc i el riu 
Ripoll, entre d’altres). 

Co-lideratge. Juntament amb els 
ajuntaments implicats, definir-hi 
estratègies de desenvolupament social, 
cultural, econòmic i consolidació 
urbanística, i de forma coordinada amb 
el programa de barris que es pugui 
endegar. 

CT 10 Planificació i gestió col·laborativa dels 
equipaments comunitaris, de manera que 
sigui possible atendre ciutadania d’altres 
municipis, mitjançant la implantació de la 
targeta metropolitana de serveis públics 
compartits. 

Co-lideratge. El model de gestió de cada 
equipament creat correspon al seu 
ajuntament, però en relació a la part de 
la targeta metropolitana i de serveis 
públics compartits, l’AMB en 
col·laboració amb els ajuntaments 
podrien desenvolupar un projecte pilot a 
escala de l’àrea metropolitana. 

CT 11 Planificació dels equipaments metropolitans 
en clau de generació de noves centralitats. 

Co-lideratge. Amb els ajuntaments i en el 
marc de l’elaboració del PDU i el seu 
desenvolupament posterior, cal 
coordinar les decisions sobre ubicació 
dels equipaments que puguin generar 
noves centralitats, i fer-ho amb un 
sistema estable i eficient. 
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COHESIÓ TERRITORIAL | MESURES D’INTERÈS PER A PROGRAMES MUNICIPALS 

Número Mesura Motiu (competència/incumbència) 

CT 1 Assoliment d’un acord metropolità per 
impulsar l’establiment d’un sistema de renda 
bàsica universal. 

Participants. Els ajuntaments que hi 
votin a favor en els seus plens, podrien 
subscriure un acord promogut per l’AMB 
de suport a la Generalitat per a tirar 
endavant el sistema de renda bàsica 
universal. 

CT 3 Desenvolupament d’un protocol normatiu per 
facilitar l’accés de la població vulnerable a tot 
tipus d’ajudes, en termes de coneixement, 
tramitació i percepció. 

Participants. La Generalitat, com a 
entitat competent de la majoria de 
prestacions existents, podria crear un 
sistema que facilités a la població 
objectiu el coneixement, tramitació i 
percepció d’aquestes prestacions. I els 
ajuntaments, com a tramitadors i 
adjudicadors d’aquestes ajudes haurien 
de participar en l’anàlisi i definició 
d’aquest sistema de difusió. 

CT 5 Activació del padró sense domicili fix als 
municipis de la regió metropolitana de 
Barcelona. 

Lideratge. És una matèria competent de 
cada ajuntament i de la interpretació de 
la norma que en fa el secretari 
municipal. 

CT 6 Creació d’un sistema coordinat de garantia 
de rendes complementàries, multinivell i 
multiprestacional entre tots els actors 
involucrats de la regió metropolitana. 

Co-lideratge. Juntament amb la 
Generalitat (tots els departaments i 
oficines involucrades), es podria muntar 
un grup de treball que inclogués l’AMB 
per aportar la visió metropolitana, per tal 
de simplificar el sistema de prestacions 
i/o millorar-ne la coordinació multinivell. 

CT 7 Definició d’estratègies integrals per als eixos 
metropolitans amb més segregació (com ara 
el Besòs, la carretera de Collblanc i el riu 
Ripoll, entre d’altres). 

Co-lideratge. Amb la coordinació de 
l’AMB, definir estratègies de 
desenvolupament social, cultural, 
econòmic i consolidació urbanística, i de 
forma coordinada amb el programa de 
barris que es pugui endegar. 

CT 8 Confecció del mapa de barris dels municipis 
de la regió metropolitana de Barcelona. 

Lideratge. A través d’una coordinació, 
els ajuntaments de la regió podrien 
acordar la definició oficial dels seus 
barris tenint en compte la metodologia 
que l’IERMB ja va fer servir per als barris 
de l’àrea metropolitana. 

CT 9 Elaboració de plans de desenvolupament 
econòmic a escala de barri o d’agrupacions 
de barris. 

Lideratge. Amb el suport de la Diputació, 
especialment en les agrupacions de 
barris intermunicipals i en l’eventual 
coordinació entre plans, els ajuntaments 
podrien crear plans de desenvolupament 
socioeconòmic per als barris més 
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vulnerables, en conjunció amb 
l’estratègia econòmica municipal. 

CT 10 Planificació i gestió col·laborativa dels 
equipaments comunitaris, de manera que 
sigui possible atendre ciutadania d’altres 
municipis, mitjançant la implantació de la 
targeta metropolitana de serveis públics 
compartits. 

Co-lideratge. El model de gestió de cada 
equipament creat correspon al seu 
ajuntament, però en relació a la part de 
la targeta metropolitana i de serveis 
públics compartits, els ajuntaments en 
col·laboració amb l’AMB podrien 
desenvolupar un projecte pilot a escala 
de l’àrea metropolitana. 

CT 11 Planificació dels equipaments metropolitans 
en clau de generació de noves centralitats. 

Co-lideratge. Amb els ajuntaments i en 
el marc de l’elaboració del PDU i el seu 
desenvolupament posterior, cal 
coordinar les decisions sobre ubicació 
dels equipaments que puguin generar 
noves centralitats, i fer-ho amb un 
sistema estable i eficient. 

CT 12 Impuls del Fòrum Social Metropolità com a 
espai de coordinació pública- privada i 
comunitària de les intervencions en matèria 
de drets socials. 

Participants. Fins al moment, l’impuls 
correspon al seu grup impulsor, i amb el 
suport administratiu i de gestió de la 
Secretaria de l’Acord Ciutadà. Però els 
ajuntaments poden participar i recolzar-
se en aquest fòrum per a iniciar 
projectes socials que vulguin fer de 
forma col·laborativa amb altres agents. 

 

 

8. Mesures de la missió d’Habitatge adequat 

HABITATGE ADEQUAT | MESURES D’INTERÈS PER A L’AMB 

Número Mesura Motiu (competència/incumbència) 

HAB 1 Creació d’una borsa de lloguer metropolitana 
i registre únic de sol·licitants d’habitatge de 
protecció social (HPO). 

Lideratge. En la competència de 
coordinació intermunicipal, i en plena 
col·laboració amb els ajuntaments. 

HAB 2 Ampliació de l’acció de l’operador 
públicoprivat metropolità d’habitatge i de 
l’Observatori a la regió. 

Lideratge. S’entén l’extensió de 
l’operador a territori de la regió 
metropolitana, i els participants serien 
els ajuntaments. 

HAB 4 Elaboració d’un cens de reserves obligatòries 
de sòl per a habitatge protegit i publicació del 
patrimoni públic del sòl i l’habitatge. 

Co-lideratge. Conjuntament amb els 
municipis de l’àrea, l’AMB pot elaborar 
aquest cens centralitzat amb informació 
del sòl per a habitatge protegit a tota 
l’àrea metropolitana. 
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HAB 6 Coordinació metropolitana de la regulació 
sobre reserves d’HPO en sòl urbà consolidat 
i del control d’allotjaments turístics. 

Co-lideratge. A escala d’AMB, i 
juntament amb els ajuntaments. 

HAB 7 Pla d’habitatge metropolità derivat del Pla 
territorial sectorial d’habitatge. 

Co-lideratge. A escala d’AMB, i 
juntament amb els ajuntaments. I en 
coordinació amb la Generalitat. 

HAB 8 Creació d’un clúster d’innovació en la 
construcció i gestió d’habitatge assequible. 

Co-lideratge. Juntament amb 
l’Ajuntament de Barcelona, Incasòl, 
GHS, universitats, gabinets 
d’arquitectura que treballin amb 
materials i models innovadors, etc. 

HAB 9 Coordinació en l’aplicació dels fons Next 
Generation EU per a la rehabilitació 
energètica d’habitatges en un pla integral a 
escala de la regió metropolitana. 

Co-lideratge. En col·laboració amb els 
ajuntaments i la Generalitat. 

HAB 10 Observatori Metropolità de l’Aigua i l’Energia 
i diversificació de les formes de gestió. 

Lideratge. En col·laboració amb altres 
participants, com les companyies 
municipals d’aigua (públiques i privades) 
i les comercialitzadores energètiques 
que volguessin participar, els moviments 
socials, etc., per tal de definir tant 
l’observatori com les fonts dels seus 
sistemes d’informació. 

 

HABITATGE ADEQUAT | MESURES D’INTERÈS PER A PROGRAMES MUNICIPALS 

Número Mesura Motiu (competència/incumbència) 

HAB 1 Creació d’una borsa de lloguer metropolitana 
i registre únic de sol·licitants d’habitatge de 
protecció social (HPO). 

Participants. Incumbència dels 
ajuntaments; abast metropolità. I, com 
una de les mesures que, sense resoldre 
la falta d’accés, sí podrien contribuir a 
millorar la situació pel conjunt del 
territori. 

HAB 2 Ampliació de l’acció de l’operador 
públicoprivat metropolità d’habitatge i de 
l’Observatori a la regió. 

Participants. Incumbència dels 
ajuntaments; abast metropolità de regió. 
S’entén l’extensió de l’operador a territori 
de la regió metropolitana, i els 
participants serien els ajuntaments. 

HAB 3 Anàlisi i desplegament de mesures que 
contribueixin a la regulació dels preus del 
lloguer en municipis amb mercat tens. 

Participants. En col·laboració amb la 
Generalitat, que és qui tenia la 
competència per a la regulació dels 
preus de lloguer, molts ajuntaments de 
la regió poden estar interessats en 
participar en la definició d’aquestes 
mesures pels seus municipis. 
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HAB 5 Revisió del planejament urbanístic municipal 
a la regió i de la programació i execució de 
les àrees residencials estratègiques (ARE). 

Co-lideratge. Juntament amb la 
Generalitat (Incasòl), crear o reprendre 
els consorcis oportuns per a revisió i 
execució de les AREs pendents de la 
regió. 

HAB 6 Coordinació metropolitana de la regulació 
sobre reserves d’HPO en sòl urbà consolidat 
i del control d’allotjaments turístics. 

Co-lideratge. Amb l’AMB i a aquesta 
escala metropolitana. 

HAB 7 Pla d’habitatge metropolità derivat del Pla 
territorial sectorial d’habitatge. 

Co-lideratge. Amb l’AMB i a aquesta 
escala metropolitana. I en coordinació 
amb la Generalitat. 

HAB 8 Creació d’un clúster d’innovació en la 
construcció i gestió d’habitatge assequible. 

Co-lideratge (Ajuntament de Barcelona). 
Juntament amb l’AMB, Incasòl, GHS, 
universitats, gabinets d’arquitectura que 
treballin amb materials i models 
innovadors, etc. 

HAB 9 Coordinació en l’aplicació dels fons Next 
Generation EU per a la rehabilitació 
energètica d’habitatges en un pla integral a 
escala de la regió metropolitana. 

Co-lideratge. En col·laboració amb els 
ajuntaments i la Generalitat. 

 

 

9. Mesures de la missió de Vitalitat Cultural 

VITALITAT CULTURAL | MESURES D’INTERÈS PER A PROGRAMES MUNICIPALS 

Número Mesura Motiu (competència/incumbència) 

VCU 1 Enfortiment de les xarxes culturals de barri a 
l’entorn de les biblioteques, en col·laboració 
amb centres cívics, associacions veïnals i 
culturals, comerços i escoles, per a la 
generació de nous formats d’activitats 
culturals. 

Lideratge. Competències i incumbències 
dels municipis en cultura, en convivència 
i en acció comunitària. Col·laboració 
amb la Diputació i la seva xarxa de 
biblioteques.  

VCU 2 Establiment d’un programa similar a “Gaudir 
Més” d’escala metropolitana. 

Participant. Els ajuntaments es podrien 
sumar en aquesta iniciativa, i afegir 
activitats pròpies del municipi en una 
mateixa xarxa metropolitana.  

VCU 3 Creació d’un servei de prescripció 
personalitzada d’activitats culturals de la 
regió metropolitana a partir de la informació 
de préstecs i altra activitat cultural que consti 
en l’expedient d’usuari de biblioteca i 
emprant eines d’intel·ligència artificial. 

Participant. Els ajuntaments es podrien 
sumar en aquesta iniciativa, i afegir 
activitats pròpies del municipi en una 
mateixa xarxa metropolitana. Aquesta 
xarxa l’hauria de liderar la diputació, ja 
que els ajuntaments no tenen capacitat 
per emprar aquest tipus d’eines.  
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VCU 4 Coordinació metropolitana de programacions 
culturals locals i difusió per tot el territori. 

Participant. Els Ajuntaments es podrien 
sumar en aquesta iniciativa, i afegir 
activitats pròpies del municipi en una 
mateixa xarxa metropolitana. Necessari 
lideratge de la Diputació.  

VCU 6 Implantació dels mitjans de comunicació 
local com a finestra de l’activitat cultural al 
conjunt de la metròpoli. 

Lideratge. Competència dels 
ajuntaments. Tot i la competència que 
tenen els ajuntaments sobre els mitjans 
de comunicació locals, cal algun agent 
supramunicipal que aconsegueixi fer 
d’aquesta mesura, metropolitana. 

VCU 5 Coordinació de projectes culturals a escala 
de regió metropolitana, prenent com a 
referents la Quinzena de Dansa 
Metropolitana o la biennal Manifesta. 

Participants. Competència dels 
ajuntaments i de la Diputació. Perquè la 
mesura es pugui tirar endavant, cal un 
ens supramunicipal que coordini els 
projectes culturals. Tot i així, els 
municipis que tenen les competències 
culturals els interessa i han de participar.  

 

 

10. Mesures de governança – La 
consolidació de la realitat metropolitana, 
una necessitat 

GOVERNANÇA METROPOLITANA | MESURES D’INTERÈS PER A L’AMB 

Número Mesura Motiu (competència/incumbència) 

GOV 1 Reactivació de la Comissió d’Ordenació 
Territorial Metropolitana, per tal de fer balanç 
de l’aplicació i la pertinent revisió del Pla 
territorial metropolità de Barcelona. 

Co-lideratge. Juntament amb la 
Generalitat i els ajuntaments. 

GOV 2 Aprovació del Pla director urbanístic de 
l’AMB i desenvolupament d’instruments de 
planejament per a la resta de les àrees 
urbanes de la regió. 

Co-lideratge. Juntament amb la 
Generalitat i els ajuntaments. 

GOV 3 Acord entre administracions per a la gestió 
dels fons Next Generation EU amb visió 
metropolitana i més coordinació a la regió. 

Participants. Juntament amb la 
Generalitat i els ajuntaments. 

GOV 6 Increment de la disponibilitat de dades a 
escala de la regió metropolitana i creació i 
enfortiment d’observatoris sectorials a 
aquesta escala. 

Co-lideratge. Juntament amb l’Idescat i 
altres entitats productores de dades 
d’interès. 
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GOV 7 Assumpció del lideratge —a escala catalana, 
espanyola i europea— de la consolidació del 
fet metropolità en tots els marcs estratègics i 
de la innovació en el disseny, el 
desplegament i l’avaluació de polítiques 
metropolitanes. 

Lideratge.  

 

GOVERNANÇA METROPOLITANA | MESURES D’INTERÈS PER A PROGRAMES 
MUNICIPALS 

Número Mesura Motiu (competència/incumbència) 

GOV 1 Reactivació de la Comissió d’Ordenació 
Territorial Metropolitana, per tal de fer balanç 
de l’aplicació i la pertinent revisió del Pla 
territorial metropolità de Barcelona. 

Co-lideratge. Juntament amb la 
Generalitat i l’AMB. 

GOV 2 Aprovació del Pla director urbanístic de 
l’AMB i desenvolupament d’instruments de 
planejament per a la resta de les àrees 
urbanes de la regió. 

Co-lideratge. Juntament amb la 
Generalitat i l’AMB. 

GOV 3 Acord entre administracions per a la gestió 
dels fons Next Generation EU amb visió 
metropolitana i més coordinació a la regió. 

Participants. Juntament amb la 
Generalitat i l’AMB. 

GOV 5 Desenvolupament d’eines de participació 
ciutadana, amb la federació a escala regió 
de plataformes Decidim i la seva connexió 
amb la xarxa de laboratoris ciutadans. 

Co-lideratge. Ja que es tracta de la 
federació de les plataformes municipals. 

 

11. Mesures de Projecció Exterior – Una 
metròpoli oberta al món 

PROJECCIÓ EXTERIOR | MESURES D’INTERÈS PER A L’AMB 

Número Mesura Motiu (competència/incumbència) 

EXT 1 
(Connectivitat) 

Aposta pel Corredor mediterrani i per 
esdevenir-ne una ròtula amb la nova 
Ruta de la Seda, amb el Port de 
Barcelona com a node central 

Participant. Competència de 
l’Estat/Generalitat, per l’àmbit 
Catalunya. L’AMB pot exercir un rol de 
lobby juntament amb el port per 
reactivar i fer una aposta forta per 
corredor. 

EXT 2 
(Connectivitat) 

Selecció estratègica de les connexions 
prioritàries de l’aeroport Josep 
Tarradellas Barcelona – El Prat i del 
conjunt del sistema aeroportuari català.  

Participant. Competència de la 
Generalitat i l’Aeroport. L’AMB pot 
exercir la participació com a lobby. 
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EXT 3 
(Connectivitat) 

Adaptació de les grans infraestructures 
als requeriments de l’emergència 
climàtica 

Co-lideratge. Competència de l’AMB i 
la Generalitat. Necessitat de 
col·laborar aquestes dos grans entitats 
per impulsar canvis considerables en 
les infraestructures. Aquests canvis 
han d’anar de la mà amb els plans de 
resiliència, sostenibilitat, econòmics i 
socials amb visió a llarg termini.   

EXT 4 
(Connectivitat) 

Increment de la capacitat de la xarxa de 
connectivitat de fibra i de 5G perquè 
arribi a tot el territori 

Co-lideratge. Competència de la 
Generalitat (CTTI) i l’AMB. Necessitat 
de voluntat de la Generalitat per poder 
arribar la fibra a tot el territori.  

EXT 5 
(Connectivitat) 

Modernització de la xarxa 
d’infraestructures de recursos (energia, 
aigua, etc.) perquè sigui més eficient i 
resilient i alhora estigui integrada des 
d’un punt de vista ambiental paisatgístic 

Co-lideratge. Competència de la 
Generalitat, ACA, AMB, AGBAR, etc. 
Necessària la col·laboració entre els 
diferents agents i mesura urgent per 
arribar als compromisos de 
sostenibilitat 2030. 

EXT 1 
(Sistema 
global ciutats) 

Metropolitanització de la missió “100 
Climate-neutral Cities by 2030” 

Participant. Competència de 
l’ajuntament de Barcelona. L’AMB 
que té competències sobre clima i 
energia.  

EXT 2 
(Sistema 
global ciutats) 

Reactivació de la Unió per la 
Mediterrània i lideratge en la defensa 
dels valors democràtics i la solidaritat, 
així com en la protecció dels espais 
litorals, del medi ambient marí i de la 
sostenibilitat i la prosperitat de les ciutats 
mediterrànies. 

Lideratge. Competència de l’AMB, i 
àmbit metropolità. L’AMB hauria 
d’exercir aquest lideratge i reprendre 
les reunions amb UpM i altres regions 
metropolitanes europees. Els municipis 
metropolitans son clau en aquesta 
mesura. 

EXT 3 
(Sistema 
global ciutats) 

Taula metropolitana de projecció  
econòmica internacional per a 
l’alineament de valors i agendes d’actors 
públics i privats per a la projecció 
internacional, coordinació de missatges i 
intercanvi d’informació sobre missions 
en viatges i presències a l’estranger 
previstes. 

Co-lideratge. Competència AMB i 
Generalitat. Necessitat de la 
participació i suport de la Generalitat 
perquè hi hagi un lògica institucional 
pel que fa a les relacions amb 
inversors estrangers i política exterior.  

EXT 4 
(Sistema 
global ciutats) 

Més aprofitament lideratge en xarxes de 
ciutats amb seu a Barcelona 

Co-lideratge. Ajuntament de 
Barcelona, Diputació, AMB i altres 
Ajuntaments de més de 40.000 hab.   

EXT 6 
(Sistema 
global ciutats) 

Posicionament estratègic de la Fira i dels 
grans esdeveniments amb dimensió 
metropolitana, com ara la presència 
territorial del Mobile World Congress o 
de la Capitalitat Mundial de l’Arquitectura 
UIA-UNESCO de l’any 2026. 

Co-lideratge. Ajuntament de 
Barcelona, Fira, Aeroport, Port, AMB, 
Diputació, Generalitat. AMB pot 
assumir el rol d’interlocutor principal en 
la metropolitanització d’aquesta 
mesura, però necessària la participació 
dels altres agents.  
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 EXT 7 
(Sistema 
global ciutats) 

Major coordinació de les diplomàcies 
dels diversos ens amb acció a la regió 
metropolitana. Ampliació territorial i 
sectorial (cultura i esport) de models de 
diplomàcia urbana com SciTech 
DiploHub i desenvolupament d’una 
formació específica de rang 
internacional. 

Co-lideratge. Competència de l’AMB i 
l’Oficina d’Europa i Estratègia 
Internacional (Diputació). Els municipis 
s’haurien d’incorporar com a 
participants en aquesta mesura.  

EXT 4 
(Talent) 

Coordinació i integració progressiva de 
serveis de promoció econòmica 
internacional a escala de la regió 
metropolitana. 

Co-lideratge. Competència Generalitat 
i AMB. Necessitat de col·laboració en 
la mesura, però incumbència 
institucional de tots dos organismes.  

EXT 5 
(Talent) 

Ampliació de projectes d’èxit, com ara el 
“Barcelona International Welcome Desk”, 
al conjunt de la regió. 

Co-lideratge. Ajuntament de Barcelona 
i AMB. A partir de l’experiència de la 
iniciativa de l’Ajuntament de 
Barcelona, l’AMB lideri conjuntament 
amb altres entitats com la Diputació, la 
metropolitanització de la mesura.  
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