
D I C T A M E N 

Aprovació dels Compromisos de la Xarxa per l’any 2020 

La Xarxa es compromet amb l’Aliança Catalunya 2030 per actuar avui 

L'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible és un full de ruta de les Nacions 
Unides per disposar d'un marc consensuat d'actuació davant els reptes globals de la 
humanitat. Aquest full de ruta estableix 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) i 169 fites de tipus econòmic, social i ambiental. Per traduir els objectius en 
accions efectives, Nacions Unides encoratja a desenvolupar respostes nacionals 
ambicioses per aplicar aquesta agenda i a crear aliances de col·laboració entre tots els 
països i actors per assolir els ODS. 

El 18 de febrer del 2020 la Generalitat de Catalunya va aprovar el document de base 
de l'Acord nacional per a l'Agenda 2030 a Catalunya, el qual consta a l’expedient a 
disposició dels membres de la Xarxa. El 21 de febrer representants de trenta-tres 
organitzacions i entitats catalanes de diversos àmbits van donar el tret de sortida i es 
van adherir a l’Aliança Catalunya 2030, una gran coalició de país per assolir els 17 
Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides. Entre les 
primeres organitzacions que van signar el document i, per tant, es van sumar a 
l’Aliança Catalunya 2030 per part del món local van ser l’Ajuntament de Barcelona; 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM); la Diputació de Barcelona; la Diputació de 
Girona; i la Federació de Municipis de Catalunya. 

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat se sent interpel·lada clarament pels 
continguts de l’Aliança Catalunya 2030, i es proposa sotmetre a l’aprovació de 
l’Assemblea general l’adhesió a l’Acord Nacional per l’Agenda 2030 a Catalunya, per 
tal seguir esdevenint un espai per reforçar aliances entre ens locals membres i agents 
d’altres sectors adherits també a l’Aliança Catalunya 2030 i actuar des d’avui mateix. 
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La Xarxa referma el compromís amb el Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses pel 
Clima i l’Energia i es compromet amb els nous acords d’Acció Climàtica 

La Xarxa és entitat promotora del Pacte des de 2012, i en l’actual mandat vol  redoblar 
esforços per refermar el compromís del món local i perquè el màxim nombre de ciutats 
i pobles segueixen formant part d’aquest moviment. 

En paral·lel al Pacte, la primera Cimera Catalana d’Acció Climàtica celebrada el gener 
de 2020 va refermar el compromís de col·laboració entre institucions i el sector 
econòmic de Catalunya per reduir les emissions de CO2 i tendir cap a la 
descarbonització de la societat. Els compromisos globals passen per assolir la 
neutralitat de carboni el 2050; aprofundir en el coneixement de l’impacte climàtic de 
l’activitat pròpia; divulgar i fomentar el compromís climàtic; impulsar la transició 
energètica; adoptar els principis de l’economia circular; i reduir l’impacte climàtic de la 
mobilitat: foment del transport públic, vehicles compartits, reunions telemàtiques que 
evitin desplaçaments, entre altres. 

A banda d’aquests compromisos generals, els  sectors poden reduir les emissions amb 
accions concretes contingudes en 11 àmbits. En el cas de l'administració local, es 
proposen compromisos específics com ara declarar l’emergència climàtica, 
endegar mesures de resiliència en l’àmbit territorial propi, incorporar els aspectes 
climàtics en la planificació urbanística, revisar les ordenances municipals adaptant-les 
a la situació d’emergència, regular la mobilitat urbana amb criteris de minimització 
d’emissions, adequar els pressupostos públics a les prioritats de l’emergència, 
vetllar per les situacions de vulnerabilitat personal vinculades a pobresa energètica i 
contribuir a l’apoderament dels ciutadans i les associacions per a fer front al canvi 
climàtic. 
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La Xarxa es compromet amb els principis de l’Agenda Urbana i alinearà les 
accions en consonància amb l’Agenda 2030 i el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses 
pel Clima i l’Energia 

La planificació urbana, com a instrument que permet l’assoliment de la qualitat de vida 
i el benestar de les persones, demana la contribució de tots els nivells de govern que, 
en coordinació, alineïn les seves polítiques urbanes mitjançant una Agenda Urbana 
compartida. 

Els tres compromisos de transformació per a un desenvolupament urbà sostenible, 
descrits a la Declaració de Quito —Conferència Hàbitat III de l’ONU— són: la inclusió 
social i l’erradicació de la pobresa; la prosperitat urbana sostenible, inclusiva i amb 
oportunitats per a tothom; i el desenvolupament urbà resilient i ambientalment 
sostenible. 

Sota aquest paradigma destaquem: 

L'Agenda Urbana Espanyola, presa en consideració pel Consell de Ministres el 22 de 
febrer de 2019, és el full de ruta que, fins al 2030, marcarà l'estratègia i les accions a 
dur a terme per fer dels nostres pobles i ciutats àmbits de convivència amables, 
acollidors, saludables i conscienciats.  

I l’Agenda Urbana de Catalunya, que ha de ser l’eina que permeti potenciar les 
oportunitats i afrontar els reptes que planteja la creixent urbanització.  
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Altres compromisos 

L’any 2019 i primera part del 2020 ha estat prolífic en l’adopció de declaracions sobre 
la sostenibilitat i la gestió ambiental local. Es presenten a l’Assemblea les declaracions 
aprovades per diversos socis durant aquest període, amb l’objectiu de donar-los a 
conèixer als membres i demanar-ne el suport de la Xarxa. 

Les declaracions que se sotmeten a l’aprovació de l’Assemblea de la Xarxa són les 
següents:  

Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 

En el marc de la Mesa de la Bicicleta, el Govern de la Generalitat de Catalunya va 
aprovar, mitjançant l'Acord GOV/160/2019, de 5 de novembre, l'Estratègia Catalana de 
la Bicicleta 2025 (ECB2025), impulsada pel Departament de Territori i Sostenibilitat en 
col·laboració amb altres departaments. A la Mesa també participen altres organismes i 
ens locals implicats, així com les entitats del món de la bicicleta. L'estratègia pretén 
establir eines de planificació i desenvolupament, promoció i formació per a impulsar 
l'ús de la bicicleta com a mode de transport actiu i sostenible, tant per motius de 
mobilitat quotidiana com pel lleure, l'esport i el turisme, i unir forces en pro d’una 
Catalunya pedalable i pedalada. 

El Grup de treball de Qualitat de l’Aire, Soroll i Mobilitat sostenible, serà l’espai on es 
puguin tractar els temes relacionats amb aquesta Estratègia. 

Declaració del Plàstic d’Oslo 

El document comporta el compromís d'aplicar mesures per reduir l'impacte dels 
plàstics al medi ambient. La declaració, que és una iniciativa conjunta d'EUROCITIES i 
la ciutat d'Oslo, Premi Europeu de la Capital Verda 2019, ja compta amb el suport de 
ciutats com Bergen, Braga, Bristol, Copenhaguen, Düsseldorf, Florència, Gant, 
Guimaraes, Hamburg, Helsinki, Leeds, Mannheim, Mezitli, Milà, Münster, Oslo, Porto, 
Reims, Estrasburg, Turí i Varna, i Terrassa. 

Els municipis signants de la declaració es comprometen a reduir l'impacte nociu que 
aquests residus suposen sobre els ecosistemes amb tot un seguit de mesures. 
Algunes de les més destacades són les accions que van dirigides a desenvolupar 
plans d'actuació per reduir la seva incidència, amb accions que contribueixin a eliminar 
o minimitzar el consum de plàstics innecessaris, com també treballar amb les
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empreses i les indústries per incentivar la transformació del consum de plàstic d'un sol 
ús a productes més sostenibles. 

Els principis i objectius de la Declaració de Plàstics d’Oslo és plenament coincidents 
amb el Pla de treball sobre economia circular, les accions de prevenció de residus i les 
accions d’ambientalització de les activitats que s’impulsen des de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat. 

Declaració sobre la interdependència entre salut i natura a Catalunya 

La Declaració té l’objectiu d’orientar l’elaboració d’una estratègia comuna entre 
administració, entitats, sector privat i recerca, per afavorir la interrelació entre la salut 
integral de la societat i la de la natura a Catalunya. 

Iniciativa Cities with Nature 

Entre les noves iniciatives anunciades per l’ICLEI en el seu darrer Congrés i la seva 
aliança de ciutats, va destacar el llançament de CitiesWithNature, una plataforma 
global d'intercanvi i aprenentatge en xarxa per reconèixer i potenciar el valor de la 
natura i integrar-la a les nostres ciutats. L’Ajuntament de Barcelona en forma part. 

La Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad 

La  Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad té per objecte la creació d'un marc 
estable que impulsi i promogui, en el conjunt dels Governs Locals espanyols, l'adopció 
de polítiques, plans i programes en matèria de la conservació i el foment de la 
biodiversitat, la protecció del medi hídric, la restauració d'espais naturals degradats, la 
millora de la connectivitat ecològica i la salvaguarda dels ecosistemes. 

Està presidida en aquest moment per l’Alcalde de Viladecans, i diversos ens locals de 
la Xarxa ja en formen part. 
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Associació de Municipis per l’Energia Pública (AMEP) 

Una cinquantena de pobles i ciutats d'arreu de Catalunya van presentar el passat 20 
de juliol l'Associació de Municipis per l’Energia Pública (AMEP), amb la voluntat 
d'incidir i apostar per la municipalització de la gestió de l'energia als municipis. El 
primer pas ha estat elaborar un protocol que regula el marc de col·laboració entre els 47 
ajuntaments i 2 entitats que han rubricat el document que contempla crear una xarxa de 
municipis i entitats compromesos amb la gestió pública de l'energia. 

Els textos dels documents i declaracions consten a l’expedient els quals es posen a 
disposició dels membres al dossier virtual adjunt que es lliura als assistents a 
l’Assemblea. 
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De conformitat amb el que disposen els Estatuts en el seu article 8.k), i per tot 
l’exposat, es proposa a l’Assemblea General l’adopció dels següents 

A C O R D S 

Primer.- Aprovar l’adhesió de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat als 
compromisos de l’Acord Nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya i el compromís de 
la Xarxa amb els objectius de l’Aliança Catalunya 2030, per actuar des d’avui com a 
espai generador d’aliances 

Segon.- Inspirar a altres ens locals membres de la Xarxa a formar part d’aquest procés 
amb l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible com a full de ruta. 

Tercer.- Refermar el compromís de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
com a entitat promotora del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia 

Quart.- Instar als ens locals membres de la Xarxa a renovar també llurs compromisos i 
adherir-se al segon Pacte amb els objectius 2030 com a horitzó temporal. 

Cinquè.- Aprovar l’adhesió de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat als 
compromisos de la Cimera Catalana d’Acció Climàtica.  

Sisè.- Aprovar el compromís de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat amb 
els principis de l’Agenda Urbana, per tal d’alinear-los amb les pròpies accions i en 
consonància amb l’Agenda 2030 i el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i 
l’Energia. 

Setè.- Aprovar l’adhesió de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat als 
compromisos de l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025. 

Vuitè.- Aprovar l’adhesió de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat als 
compromisos de la Declaració del Plàstic d’Oslo. 

Novè.- Aprovar l’adhesió de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat a la 
Declaració sobre la interdependència entre salut i natura a Catalunya. 
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Desè.- Aprovar l’adhesió de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat als 
compromisos de la Iniciativa Cities with Nature. 

Onzè.- Donar a conèixer als ens locals membres de la Xarxa, la Red de Gobiernos 
Locales +Biodiversidad, i establir un marc de col·laboració entre ambdues entitats per 
transferir coneixement als ens locals, sobretot mitjans i petits. 

Dotzè.- Donar a conèixer als ens locals membres de la Xarxa l’Associació de Municipis 
per l’Energia Pública i establir un marc de col·laboració entre ambdues entitats. 

Tretzè.- Notificar a les entitats i administracions promotores de les diverses 
declaracions els acords adoptats per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
sostenibilitat. 

Catorzè.- Fer difusió dels principis de les declaracions i dels acords a través dels 
mitjans de comunicació de la Xarxa. 
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Es posen a disposició dels membres de la Xarxa a l’expedient d’aquest Dictamen 
els enllaços a la documentació del compromisos, declaracions i documents 
sotmesos a l’adhesió 

1. Sobre l’Aliança Catalunya 2030:
http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/alianca/

a. DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA. ACORD GOV/24/2020, de 18
de febrer, pel qual s'aprova el document de base de l'Acord nacional per
a l'Agenda 2030 a Catalunya.
http://cads.gencat.cat/web/.content/00_agenda_2030/acord_nacional_a
genda_2030_a_catalunya.pdf

b. L’Aliança Catalunya 2030. Què és i com en podem formar part?
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1807/L_Acor
d_nacional_i_l_Alian%C3%A7a_Catalunya_2030_document_informatiu
_def.pdf

c. Model de sol·licitud d’adhesió a l’Acord Nacional per l’Agenda 2030.
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1805/Sol_lici
tud_d_adhesi%C3%B3_a_l_Acord_nacional_per_a_l_Agenda_2030.do
cx

d. Model de compromisos amb l’Aliança Catalunya 2030
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1806/Fitxa_c
ompromisos_Alian%C3%A7a_Catalunya_2030.docx

2. Sobre el Pacte d’Alcaldes i Alcaldes pel Clima i l’Energia
a. Model d’adhesió per a ens locals a

https://www.diba.cat/documents/102577937/111295166/Compromis_Pa
cte_cat.pdf/5c5c9c49-07b7-4210-bb01-eddfcd38433b

b. Informació sobre la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat com
a promotor del Pacte:

i. Promotors del Pacte:
https://www.pactodelosalcaldes.eu/participa/participa-como-
promotor.html

ii. Perfil de la Xarxa com a promotora a la web europea:
https://www.pactodelosalcaldes.eu/sobre-nosotros/la-
comunidad-del-pacto/promotores/visi%C3%B3n-general-
promot.html?scity_id=11323

iii. Informació sobre els nostres compromisos com a Promotors:
https://www.diba.cat/web/alcaldespelclima/la-xarxa-promotora-
del-pacte
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3. Sobre els compromisos d’Acció Climàtica
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/cimera/compromisos/

a. Compromisos de la primera Cimera Catalana d’Acció Climàtica
https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/Cimera_Accio
_Climatica/Cimera-Accio-Climatica-compromisos.pdf

b. Formulari d’adhesió als compromisos d’Acció Climàtica a
https://territori.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Adhesio-als-
compromisos-daccio-climatica?category=

4. Sobre l’Agenda Urbana

a. Declaració per una Agenda Urbana de Catalunya
http://agendaurbanacatalunya.cat/wp-
content/uploads/2019/02/Declaraci%C3%B3-definitiva_CAT_201902.pdf

http://agendaurbanacatalunya.cat/lagenda/

b. Agenda Urbana Espanyola:
https://apps.fomento.gob.es/CVP/detallepublicacion.aspx?idpub=BAW0
61

5. Sobre l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025

a. Acord GOV/160/2019, de 5 de novembre, l'Estratègia Catalana de la
Bicicleta 2025 (ECB2025) a
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=
fitxa&documentId=861005&language=ca_ES

b. L’Estratègia a
https://territori.gencat.cat/web/.content/home/03_infraestructures_i_mobi
litat/bicicleta/estrategia_catalana_bicicleta_2025/20191112_EstrategiaC
atalanaBicicleta2025.pdf

c. Adhesions a
https://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/bicicleta/ecb
2025/adhesions/index.html

6. Sobre la Declaració del Plàstic d’Oslo

a. Document original en anglès
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES_Environment_
Forum_Plastic_Declaration.pdf
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https://territori.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Adhesio-als-compromisos-daccio-climatica?category=
http://agendaurbanacatalunya.cat/wp-content/uploads/2019/02/Declaraci%C3%B3-definitiva_CAT_201902.pdf
http://agendaurbanacatalunya.cat/wp-content/uploads/2019/02/Declaraci%C3%B3-definitiva_CAT_201902.pdf
http://agendaurbanacatalunya.cat/lagenda/
https://apps.fomento.gob.es/CVP/detallepublicacion.aspx?idpub=BAW061
https://apps.fomento.gob.es/CVP/detallepublicacion.aspx?idpub=BAW061
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=861005&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=861005&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=861005&language=ca_ES
https://territori.gencat.cat/web/.content/home/03_infraestructures_i_mobilitat/bicicleta/estrategia_catalana_bicicleta_2025/20191112_EstrategiaCatalanaBicicleta2025.pdf
https://territori.gencat.cat/web/.content/home/03_infraestructures_i_mobilitat/bicicleta/estrategia_catalana_bicicleta_2025/20191112_EstrategiaCatalanaBicicleta2025.pdf
https://territori.gencat.cat/web/.content/home/03_infraestructures_i_mobilitat/bicicleta/estrategia_catalana_bicicleta_2025/20191112_EstrategiaCatalanaBicicleta2025.pdf
https://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/bicicleta/ecb2025/adhesions/index.html
https://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/bicicleta/ecb2025/adhesions/index.html
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES_Environment_Forum_Plastic_Declaration.pdf
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES_Environment_Forum_Plastic_Declaration.pdf


b. Adhesió de l’Ajuntament de Terrassa:
https://terrassadigital.cat/lajuntament-de-terrassa-sadhereix-a-la-
declaracio-del-plastic-doslo/

7. Sobre la Declaració sobre la interdependència entre salut i natura a Catalunya

a. Text de la Declaració a
http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2019/190130_declaracio_salutin
atira_def.pdf

8. Sobre la iniciativa Cities with Nature

a. Web oficial a: https://cwn.iclei.org/

b. Adhesió: https://cwn.iclei.org/join/

9. Sobre la Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad

a. Web oficial: http://www.redbiodiversidad.es/

10. Sobre l’Associació de Municipis per l’Energia Pública (AMEP)

a. Notícia a: https://bit.ly/3fbfmMC
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