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1 - El canvi climàtic a l’Estat Espanyol  

Punts clau de la Llei:

1. Energies renovables i eficiència energètica
Reforma del sector elèctric i modificació de la Llei de Propietat Horitzontal per facilitar i flexibilitzar les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum a les comunitats de 
propietaris.
La generació elèctrica en domini públic hidràulic y un Pla de Rehabilitació d'Habitatges i Renovació Urbana.

2. Transició energètica i combustibles
Segons les Nacions Unides, els combustibles fòssils comprenen el 80% de la demanda actual d'energia primària en l'àmbit mundial i el sistema energètic és la font 
d'aproximadament dos terços de les emissions globals de CO2. La llei planteja seriosament la reducció del consum dels combustibles fòssils.
La penetració dels gasos renovables, incloent-hi el biogàs, el biometà, l'hidrogen i altres combustibles sostenibles.

3. Mobilitat sense emissions i transport
Assolir l'any 2050 un parc de turismes i vehicles comercials lleugers sense emissions directes de CO₂.
Impuls a la Mobilitat urbana sostenible, fent que els municipis de més de 50.000 habitants. facin PMU’s abans de l’any 2024, per reduir les emissions derivades de la 
mobilitat.
Actuar en l’ambientalització de la mobilitat marítima, atès el pes que té la protecció de l'ecosistema marí dins el nostre país.

4. Mesures d'adaptació als efectes del canvi climàtic.
Tan important com la mitigació dels efectes del canvi climàtic és l'adaptació als nous escenaris que aquest provoqui. 
Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic (PNACC) amb l’objectiu de impulsar accions per fomentar la resiliència i l'adaptació davant del canvi climàtic.

5. Mesures de transició justa
La finalitat d'aquestes mesures és el mateix que el de l'Agenda 2030; es tracta de no deixar ningú enrere. És a dir, promovent, entre altres mesures, la identificació de 
col·lectius, sectors, empreses i territoris potencialment vulnerables al procés de transició a una economia baixa en emissions de carboni.

Davant de la necessitat de mitigar i evitar en la mesura del 

possible el Canvi Climàtic la UE proposa tots els estats 

actuar  decididament, en aquest marc l’Estat aprova la  Llei 

7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica.
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2 - El canvi climàtic a Catalunya  (1)

Abans que legislés l’estat el Parlament de Catalunya va aprovar 
la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, que té com a 
finalitats reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i 
afavorir la transició cap a una economia neutra en emissions.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7426 - 3.8.2017

LLEI 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic. 
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2 - El canvi climàtic a Catalunya  (2)

El passat mes de novembre la Generalitat ha presentat l’Informe sobre l’estat del 
medi ambient 2016-2019 s’estructura en sis grans àmbits: aigua, medi 
atmosfèric, biodiversitat, residus, energia i canvi climàtic.

Quant a les dades relacionades amb el canvi climàtic, l’estudi recull dades com ara que 7 dels 10 anys més 
càlids a Catalunya des de 1950 corresponen al decenni 2010-2019. A més, en aquest mateix període s’ha 
observat una disminució de la precipitació anual a Catalunya de l’1,6 % per dècada.

.

En l’àmbit del medi atmosfèric, s’assenyalen com a 
contaminants més crítics el diòxid de nitrogen (NO2), les 
partícules de diàmetre menor a 10 µm (PM10) i l’ozó troposfèric 
(O3). A les zones de qualitat de l’aire de l’àrea de Barcelona i del 
Vallès-Baix Llobregat (ZQA 1 i 2) és on s’observen les 
concentracions més altes de NO2 i també de PM10.

La Generalitat està desplegant 
diferents mesures arreu de 
Catalunya contra el canvi climàtic 
una d’elles ajudar als 
ajuntaments a implantar zones de 
baixes emissions.

Pel que fa a les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) a Catalunya, l’any 2019 es van emetre un 
total de 43,99 milions de tones de CO2 (un 13% per sobre de les emissions de l’any 1990). Els sectors que van 
contribuir en major grau al total d’emissions de GEH van ser la indústria i el transport (30% del total), seguits 
amb força diferència pel sector energètic (15%). El sector de l’agricultura i la ramaderia va contribuir en un 
11% al total d’emissions
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2 - El canvi climàtic a Catalunya  (3) 

A Catalunya el transport i la mobilitat són els principals 
emissors de gasos d’efecte hivernacle i contaminants.  

Emissions que produeix un vehicle  
mogut per combustibles fòssils
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2 - El canvi climàtic a Catalunya  (4)

El Transport i la mobilitat són els principals emissors de gasos d’efecte hivernacle i contaminants  

La mobilitat a 

Esplugues de Llobregat
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3 - El canvi climàtic a l’Àrea metropolitana de Barcelona (1) 
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3 - El canvi climàtic a l’Àrea metropolitana de Barcelona (2) 
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Si no es prenen mesures de manera imminent, la temperatura mitjana a l'àrea metropolitana de 
Barcelona es pot incrementar entre 1,5 i 4 ºC, i la precipitació pot disminuir un 20 % a finals del segle 
XXI, segons quin escenari d'emissions es consideri (respecte al període 1971-2000).

El Pla clima i energia 2030 incorpora tres estratègies 
amb les quals l'AMB ja fa anys que lluita contra el canvi 
climàtic: l'Estratègia de gestió del carboni, el Full de 
ruta per a la transició energètica i el Pla d'adaptació.

El clima a l'àrea metropolitana de Barcelona està canviant i ho continuarà fent al llarg del segle XXI.           
Els perills climàtics més destacats que poden succeir en aquesta zona són: l'augment de la 
temperatura, la reducció de la precipitació mitjana anual, l'augment d'episodis climàtics extrems, la 
disminució de l'aigua disponible, l'increment d'incendis, la pujada del nivell del mar i l'augment dels 
impactes deguts a l'efecte illa de calor i a les onades de calor.

3 - El canvi climàtic a l’Àrea metropolitana de Barcelona (3) 
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3 - El canvi climàtic a l’Àrea metropolitana de Barcelona (4) 

Objectius del pla de Clima Metropolità:

3. Mobilitat sostenible

Reduir les emissions generades pel trànsit rodat, principal emissor de
contaminants a l’atmosfera, és un dels reptes més rellevants de
l’emergència climàtica.

La disminució dràstica del vehicle privat depèn en gran mesura de l’impuls
del vehicle elèctric, però també d’un canvi cap a una mobilitat més
saludable i fins i tot activa, amb el transport públic i la bicicleta vinculats al
reforç de les zones de baixes emissions. Però les grans infraestructures
com el port i l’aeroport també tenen un rol destacat en la modernització i
racionalització del trànsit de mercaderies i persones per reduir emissions i
protegir la nostra salut. Actuacions clau:
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El PMMU (Pla metropolità de mobilitat urbana) i altres plans d’àmbit 
metropolità proposen: 

Millorar el transport públic entre els municipis metropolitans sense haver de passar 
per Barcelona, augmentant l’oferta de bus interurbà, facilitant la intermodalitat, etc. 

Reforçar la xarxa ferroviària amb noves línies i més interconnexions (impuls d’un 
sistema menys radial) i completar la xarxa de tramvies. 

Evitar els desplaçaments innecessaris, equilibrant l’oferta de llocs de treball - llocs 
de residència i promocionant el teletreball i altres eines com les teleconferències. 

Millorar el sistema logístic de transport de mercaderies. La reducció de l’impacte 
del port i l’aeroport El port i l’aeroport emeten quatre vegades més CO2 que el total 
de la ciutat de Barcelona. Entre les actuacions que es promouran destaquen reduir les 
emissions i impulsar sistemes de generació d’energies renovables en aquests dos 
espais, accelerar la construcció d’accessos ferroviaris al port, potenciar l’ús de modes 
ferroviaris a l’aeroport, estudiar l’eliminació dels vols curts que tinguin alternativa en 
el tren i fer una electrificació progressiva d’ambdues infraestructures.

+ TRANSPORT PÚBLIC

+ TRENS

+ TRAMVIES

+ AUTOBUSOS

+ DUM SOSTENIBLE

=

3 - El canvi climàtic a l’Àrea metropolitana de Barcelona (5) 
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Pla d’adaptació al canvi climàtic:

PLACCS AMB: L’any 2021 un total de 16 municipis metropolitans disposen del seu propi Pla local d’adaptació al Canvi 
Climàtic (PLACC), 12 d’ells han estat redactats amb el suport de l’AMB (Gavà, L'Hospitalet de Llobregat, Molins de 
Rei, el Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa 
Coloma de Gramenet, Tiana, Viladecans), i 3 sense el suport AMB (Barcelona, Castelldefels, San Cugat del Vallès i 
Sant Andreu de la Barca). Durant 2022 es preveu redactar 10 més als municipis de Badalona, Montgat, Cornellà de 
Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Pallejà, Ripollet, Castellbisbal, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló i 
Torrelles de Llobregat. 

4 - Els Plans municipals d’adaptació al canvi climàtic 
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Els elevats nivells de contaminació suposen un gravíssim 
problema de salut pública. En aquest context i en sintonia amb 
la resta de metròpolis europees, l'1 de gener del 2020 s'activa 
la zona de baixes emissions (ZBE) de les rondes de Barcelona.

La ZBE Rondes de Barcelona és una àrea de més de 95 km2 que inclou Barcelona  i els 
municipis circumdants a les rondes, on es restringeix progressivament la circulació de 
vehicles més contaminants. Aquesta és una de les mesures municipals per vetllar per la 
qualitat de l'aire que respirem i garantir el dret a la salut dins la ciutat.

Es tracta de reduir l'ús dels vehicles privats més contaminants. Engloba tot el terme 
municipal de Barcelona (excepte la Zona Franca industrial i els barris de Vallvidrera, el 
Tibidabo i les Planes), els municipis de Sant Adrià de Besòs i l'Hospitalet de Llobregat i part 
dels municipis d'Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.

5 - Les zones de Baixes emissions  (1)
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5 - Les zones de Baixes emissions  (2)

Futura extensió de 

les zones de Baixes 

Emissions en l’àmbit 

metropolità
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6 - La mobilitat laboral al Baix Llobregat  (1)
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6 - La mobilitat laboral al Baix Llobregat  (2)
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6 - La mobilitat laboral al Baix Llobregat  (3)
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7 – Perquè  és imprescindible el Transport Públic? (1)

Redueix els 

impactes 

ambientals i 

socials de la 

mobilitat i és 

molt més 

econòmic
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7 – Perquè  és imprescindible el Transport Públic? (2)

Afectacions a la salut: 
La mobilitat produeix un increment brutal de malalties respiratòries, cardiovasculars i càncers i més 

de 3.500 morts prematures anuals a l'àrea metropolitana per concentració de PM10 i Nox.

El transport 

públic és 

democràcia
=
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7 – Perquè  és imprescindible el Transport Públic? (3)

No contamina, 

serveix per 

lluitar contra el 

canvi climàtic i 

estalvia molta 

energia
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7 – Perquè  és imprescindible el Transport Públic? (4)

Te molta mes 

capacitat per 

transportar 

persones, 

ocupant molt 

poc espai, 

disminuint 

l’efecte barrera 
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7 – Perquè  és imprescindible el Transport Públic? (5)

Te molta mes 

capacitat per 

transportar 

persones, 

ocupant molt 

poc espai, 

disminuint 

l’efecte barrera 
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7 – Perquè  és imprescindible el Transport Públic? (6)

Un transport públic de qualitat, amb 
freqüències i una  tarifació racional, 
unificada, econòmica, justa i social, és 
fonamental per aconseguir el pas dels 
usuaris dels cotxes al transport públic. 

La tarifació social al Transport Públic 

Metropolità

La tarifació també és una eina de lluita contra el Canvi Climàtic
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7 – Perquè  és imprescindible el Transport Públic? (7)

Per tots 

aquests 

motius el 

reivindiquem.

Demostració 

pràctica de carril 

Bus-Vao a la B-23 
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8 - El futur sostenible : L’electromobilitat  (1)

Tren d’alta velocitat Tren de Rodalies Metro

Tramvia Autobús elèctric Bicicleta elèctrica Patinet elèctric Motocicleta elèctrica 
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8 - El futur sostenible : L’electromobilitat  (2)

Cotxe elèctric

El cotxe elèctric és el vehicle que més 

energia consumeix, per persona 

transportada.

També es un vehicle que segueix 

contaminant molt amb l’emissió de 

partícules Pm10, produïdes pel 

rodament dels neumàtics i frenades. 

També consumeix moltíssims materials 

especials escassos, en la seva fabricació i 

en el manteniment de les bateries. 

Consums de l’electromobilitat
Consum relatiu d’energia (cotxe=10)

Cotxe 0,93 kWh/viatger-km
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8 - El futur sostenible : L’electromobilitat  (3)

Per què l'electromobilitat és imprescindible?

1 -Perquè permet reduir en un 80% el consum 

d'energia primària. (A Espanya el transport 

consumeix el 42% de tota l'energia).

2 - Perquè permet pensar en un consum 

exclusivament a partir de fonts renovables 

(ara és només el 2% de la mobilitat). 

3 - Perquè permet reduir a zero les emissions 

climàtiques i les de NOx procedents de la 

mobilitat.

4 - Perquè com és impossible substituir tots 

els vehicles tèrmics per elèctrics (per falta de 

materials), molt probablement hi haurà un 

descens molt important en el trànsit, que seria 

com el del període COVID en el cas que no es 

permeti la circulació de tèrmics plateja la Unió 

Europea.
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9 – Cal ambientalitzar la distribució urbana de mercaderies (DUM) 

També cal actuar sobre la distribució urbana de mercaderies.

Tots els estudis de mobilitat coincideixen en la urgència de les actuacions 
que cal fer en matèria de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) i en 
els sectors logístics.

Les mesures que es proposen passen bàsicament per:

• Subvencionar i forçar l’electrificació de les furgonetes i camions petits.
• La hibridació dels vehicles més grans.
• La introducció del tricicle elèctric per la distribució a les zones de 

vianants.
• La restricció de l’activitat  a les hores amb menys densitat de trànsit.
• La creació de micro-plataformes logístiques urbanes. 
• La logística intel·ligent mitjançant forçant la circulació de camions 

grans en horari nocturn.
• El control de la distribució del comerç online a càrrec de grans 

plataformes i l’aplicació d’impostos de distribució.
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10 – Cal potenciar el Transport Públic 

Una xarxa de transport públic amb una 
potent flota de vehicles, que funcioni 
coordinadament amb  tots els mitjans de 
transport, que arribi a tots els polígons, amb  
bones parades  i bona informació als  usuaris, 
es la clau per la mobilitat sostenible. L’AMB 
ho esta fent... però la s'està fent als municipis 
mes enllà de territori metropolità?
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11 - Els altres modes sostenibles de transport: la bicicleta i els VMP (1)

L’objectiu és atraure els usuaris del cotxe per reduir la contaminació
L’aposta de la bicicleta per part de l’AMB confirma que aquest mitjà 
de transport s’està convertint en una alternativa que cada vegada 
utilitzen més ciutadans de l’àrea metropolitana.
A més d’apostar per la mobilitat sostenible i fomentar el canvi 
d’hàbits dels ciutadans, la iniciativa de crear una xarxa de bicicletes 
elèctriques públiques compartides és una bona manera de reduir els 
nivells de contaminació que pateix el territori. Per això, el projecte E-
Bicibox s’engloba en el lema “canviar d’hàbits és tan necessari com 
l’aire que respirem” de l’AMB.

L’AMB desplega una xarxa de bicis elèctriques

La xarxa de carrils segurs al Baix Llobregat, és totalment 
insuficient, incompleta, amb carrils no connectats  i no hi ha 
accessibilitat segura a molts del polígons industrials.
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11 - Els altres modes sostenibles de transport: la bicicleta i els VMP (2)

• Aportar finançament i garantir el manteniment  de la infraestructura ciclista intermunicipal.

• Resoldre carrils bicis interruptus.

• Senyalització homogènia i potent dels grans eixos.

• Estandarització de la senyalització de tots els municipis

• Treballar cada un dels intercanviadors: tren, tramvia, parades de bus.

• Bicibox a tots els municipis de la Comarca.

• Aparcament per a bicis en bon estat, ben situat i protegit

• Estacions per a bicis.

• Accessos amb rampes, rails on hi hagi escales, etc…

• Informació potent i clara.

• Aparcaments per bicis elèctriques gratuït.

• Mantenir i potencia l’educació en la cultura de la bici.

• Crear legislació pro‐bici i homogeneïtzar-la als diferents municipis.

• Estendre la xarxa de bici pública elèctrica metropolitana a tot el Baix Llobregat.

• Posar en valor la comunitat ciclista: creació de web, bonificació per desplaçar‐se a la feina…

Des de l’AMB i els municipis 
s’han fet coses,  però encara 
queda molt per fer, per assolir 
una xarxa segura de bicicletes i 
VMP al Baix Llobregat:  
Cal que el Consell Comarcal la 
potencií i la faci arribar a tots els 
municipis de la comarca i als 
polígons industrials.
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12 - La irrupció dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) (1)
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12 - La irrupció dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) (2)
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12 - La irrupció dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) (3)

El RACC califica el aumento en el uso de patinetes de 
"disruptivo" y solicita bajar los carriles bici a la calzada 
para reducir el conflicto con los peatones y las bicicletas.

Els ajuntaments tenen difícil regular el seu ús, pocs ho ha regulat amb 
ordenances, la normativa estatal és incipient i poc coneguda, hi ha un 
nivell d’incompliment elevat i  els riscos d’accident en relació amb els 
vianants, bicicletes i cotxes son també alts.  El Servei Català de Trànsit 
esta fent una campanya informativa dirigida als seus usuaris.
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13 - El canvi de prioritats en les inversions de mobilitat

Per pura lògica, salut i de lluita 

contra el canvi climàtic, hem de 

canviar els nostres hàbits de 

desplaçaments  i passar-nos a la 

mobilitat sostenible i exigir a les 

administracions, que les 

inversions siguin destinades 

prioritàriament per aquest fi.
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14 - Propostes de millores per a la mobilitat del Baix Llobregat (1)

+ Trens.

- Més freqüències a la R-4.  

- Connectar correctament amb rodalies el Baix Llobregat, amb el 

Vallés  complementant amb busos urbans o busos llançadores als 

polígons.

+ Tramvies.

- Acabar per fi el pas de la T-3 per Esplugues (estalvi de 10 minuts de 

recorregut) 

- Extensió fins a quatre Camins el 2030 (connexió amb FCG).

- Nova línia comarcal Quatre Camins –Bellvitge passant pel camp de 

l’Espanyol, aprofitant xarxa existent i nou recorregut per Cornellà i 

l’Hospitalet. (per incloure al PDI 2031-2040).

- Futura reconversió de la línia de Bus de la  C-245 en tramvia.

Millorar el Transport Públic és fonamental per a una mobilitat 

més sostenible i lluitar contra la contaminació i el canvi climàtic..

+ Autobusos.

- Posada en marxa immediata del carril Bus de la B.23. 

- Creació de noves línies exprés i conversió a línia exprés de la L-10 i la 

L-77 (aeroport).

- Replanteig a fons de les línies ara controlades per la Generalitat a 

l’àmbit del Baix Llobregat (el 2028 finalitzen les concessions actuals) 

(una part ha de ser traspassada a l’AMB).

- Desenvolupament de serveis d’autobusos a la demanda en municipis 

d’urbanització dispersa.

+ Parades.

- Garantir parades segures còmodes i accessibles a peu  a tots els 

municipis i als polígons industrials.

- Revisió de línies actuals garantint el pas correcte per polígons.

- Serveis d’autobusos llançadora a la carta per polígons de més difícil 

accés, amb subvencions per part de l’administració.
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14 - Propostes de millores per a la mobilitat del Baix Llobregat (2)

Millorar la xarxa de bicicletes i vehicles de mobilitat personal es vital per 

garantir la seguretat dels vianants i altres modes de transport sostenibles

+ Fidelització dels treballadors al Transport Públic.

- Una tarifació econòmica (manteniment del descompte de l’actual 50 

%).

- Implementació del la T-Mobilitat per distàncies, superant actuals zones.

- Informació digital complerta del TP, online i en les parades.

- Campanyes de promoció del seu ús, als treballadors amb títols de prova 

gratuïts. 

+ Foment de la mobilitat sostenible per part dels 

ajuntaments  i de les empreses.

- Desenvolupar i actualitzar els plans de Mobilitat Urbana (PMU), 

garantint la participació ciutadana.

- Desenvolupar plans de Mobilitat a tots els polígons i els Plans de 

Desplaçament a empreses grans.

- Promoure l’ús de cotxes compartits elèctrics  i facilitar-los punts de 

recàrrega gratuïts. 

+ Promoure itineraris segurs de bicicletes i VMP

- Crear una xarxa Comarcal d’itineraris segurs i carrils bici, per a 

bicicletes i Vehicles de Mobilitat Personal (VMP).  Ampliar els 

carrils bici en els municipis i connectar-los amb els polígons 

industrials propers.

- Crear més aparcaments per a bicis a les ciutats i pobles i 

també a les empreses.

- Subvenció per a l’adquisició de bicis elèctriques. (empreses i 

administracions)

- Punts de recarrega gratuïts per a bicis elèctriques i VMP a 

prop dels centres d’interès municipals i en les empreses.



39

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

Lluis Carrasco Martínez 

Esplugues, 15 de desembre de 2022

lluis@carrasco.cat


