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Compromís Metropolità 2030
Impuls d’un nou model de prosperitat, basat en el coneixement i la innovació, que redueixi les desigualtats 
socials i territorials a la regió metropolitana de Barcelona i la situï com una de les metròpolis capdavanteres 
en la lluita contra l’emergència climàtica.

 
Impulsar la transferència tecnològica  
per millorar la posició internacional  
com a regió innovadora.

Compromís 

El 2030 el teixit econòmic de la regió 
metropolitana de Barcelona dedicarà  
com a mínim un 1,2 % del PIB a despesa 
privada en R+D.

Economia innovadora i inclusiva

 
Mitigar els efectes del canvi climàtic 
i assegurar un hàbitat saludable sobre  
la base d’una transició justa en el model 
energètic i la gestió sostenible dels recursos.

Compromís 
El 2030 a la regió metropolitana de Barcelona 
s’haurà assolit una reducció del 45 % de les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
(GEH).

Emergència ambiental i climàtica

 
Millorar la connectivitat  i eficiència dels 
desplaçaments quotidians amb una reducció 
de la mobilitat no sostenible.

Compromís 
El 2030 a la regió metropolitana de Barcelona 
s’haurà produït un canvi en la distribució 
modal dels desplaçaments d’un 10 % a favor 
de l’ecomobilitat.

Mobilitat sostenible i segura

Alimentació saludable  
Garantir l’accés a una alimentació més 
saludable i sostenible per a tothom  
i a tot arreu.

Compromís 
El 2030 la dieta de la població de la regió 
metropolitana de Barcelona es basarà  
en un 60 % en aliments de proximitat.

 

Reduir la vulnerabilitat urbana i les  
desigualtats entre barris de la regió 
metropolitana per garantir la igualtat 
d’oportunitats a tota la població.

Compromís 

El 2030 la població amb rendes baixes  
no superarà el 25 % en el conjunt de barris 
vulnerables de la regió metropolitana  
de Barcelona.

Cohesió territorial

 

Fer l’habitatge assequible, eficient  
i confortable com a fonament del dret  
a la ciutat.

Compromís

El 2030 la població de la regió metropolitana  
de Barcelona que pateix sobrecàrrega  
per despeses de lloguer i subministraments 
essencials serà inferior al 30 %.

Habitatge adequat

Vitalitat cultural  

Promoure els drets culturals per esdevenir  
una metròpoli més justa, equitativa  
i sostenible.

Compromís

El 2030 la participació de la població  
de la regió metropolitana de Barcelona en  
la vida cultural, en tota la seva diversitat,  
haurà augmentat un 10 %.

 
Assegurar que el treball permet sostenir  
una vida en condicions dignes.

Compromís 
El 2030 s’haurà garantit l’assoliment  
dels nivells salarials dels convenis col·lectius 
vigents sobre la base d’un salari mínim  
de referència adaptat a la realitat de la regió 
metropolitana de Barcelona.

Nivells de renda suficients

El fet metropolità i Barcelona Demà.  
Compromís Metropolità 2030
Una de les principals novetats d’aquest pla 
estratègic és que el seu territori de referència  
sigui la regió metropolitana de Barcelona. 
El reconeixement de què aquesta és l’escala natural del  
fet metropolità ve de lluny; de fet, des de la formulació  
dels primers documents de planejament territorial de 
la metròpoli, com ara el Pla Comarcal de 1953.

El fet metropolità barceloní és la clau de volta de 
l’articulació del territori català, així com un element 
essencial del sistema urbà ibèric i europeu. 

Precisament, un dels potencials singulars del país ha 
estat i és la seva xarxa de ciutats, però encara demana 
la vertebració de la seva ordenació territorial.

En aquest sentit, malgrat l’afermament econòmic, social 
i territorial de les dinàmiques metropolitanes, continuem 

sense disposar d’uns instruments de govern adequats 
per poder fer front als reptes que se’n deriven. 

Tot plegat té repercussions rellevants en la prestació  
dels serveis, la dotació i gestió de les infraestructures  
i el finançament local, les quals es tradueixen en 
desigualtats territorials significatives, així com  
en l’enquistament de conflictes que tenen a veure  
amb els desequilibris en les càrregues i els beneficis  
de determinats projectes estratègics. A més a més,  
la projecció de la realitat metropolitana barcelonina  
a escala espanyola i internacional també se’n ressent.

Davant d’aquesta situació, un dels objectius del Compromís 
Metropolità 2030 és contribuir a estructurar una governança 
metropolitana de caire col·laboratiu que vingui a superar les 
dificultats derivades de les delimitacions administratives 
i sàpiga adaptar-se a la geometria variable dels reptes.

El Compromís Metropolità 2030, fruit del procés 
Barcelona Demà, és el nou pla estratègic  
per a la regió metropolitana de Barcelona.
Està orientat a impulsar un nou model de prosperitat, 
basat en el coneixement i la innovació, que redueixi les 
desigualtats socials i territorials a la regió metropolitana 
i la situï com una de les metròpolis capdavanteres 
en la lluita contra l’emergència climàtica.

Aquest nou pla estratègic insta totes les institucions, 
empreses, organitzacions de la regió metropolitana i més 
enllà, com també la societat en general, a implicar-se 
d’una manera activa en el desenvolupament de les vuit 
missions que l’integren i a construir, de baix a dalt, els 
instruments de governança necessaris per fer-ho possible.

Les vuit missions del Compromís Metropolità Què és el Compromís Metropolità 2030?

La visió del Compromís Metropolità 2030

El 2030 la regió metropolitana de Barcelona serà 
capdavantera en el desenvolupament d’una nova 
generació de polítiques urbanes de transformació 
de l’economia, l’espai i el metabolisme de la 
metròpoli, amb la finalitat de generar prosperitat 
compartida en tots els barris, viles i ciutats de la 
regió, mitjançant la mobilització d’aliances entre 
actors i l’ús del coneixement i el treball en xarxa  
a escala local i global. 
Per aconseguir-ho, cal articular espais de governança que 
responguin a les necessitats de la metròpoli real, a més 
d’aprofitar les oportunitats que ofereix el bon posicionament 
de Barcelona entre les principals metròpolis del món com  
a referent en cultura, creativitat, innovació i qualitat de vida.
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Els grans reptes urbans globals

12 13 14 15 16
Reforç dels nuclis  
de coneixement  
i la transferència.

Estratègia  
metropolitana 
d’atracció i  
captació d’inversions.

Impuls internacional  
de l’ecosistema de 
recerca i innovació  
en salut.

Coordinació dels 
operadors públics 
de sòl per a activitat 
econòmica.

Xarxa metropolitana 
d’ateneus  
de fabricació.

Economia innovadora i inclusiva

1 2 3 4 5 6
Regionalització  
del territori català  
i nous instruments  
de planejament.

Revisió del Pla 
territorial metropolità 
de Barcelona i 
aprovació del PDUM 
de l’AMB.

Pacte urbà-rural. Federació de 
plataformes Decidim.

Xarxa de laboratoris 
ciutadans.

Sistema metropolità  
de generació  
i gestió de dades 
obertes.

Consolidació de la realitat metropolitana

7 8 9 10 11
Aposta pel Corredor 
mediterrani amb el 
Port de Barcelona 
com a node central.

Reactivació de la Unió 
per la Mediterrània.

Coordinació en l’acció 
internacional i les 
diplomàcies urbanes.

Posicionament 
estratègic i 
interconnexió 
de les grans 
infraestructures.

Cobertura total de la 
xarxa de connectivitat  
de fibra i de 5G.

Metròpoli oberta al món

Emergència ambiental i climàticaNivells de renda suficients

17 18 19 20 21 22
Espai de concertació 
econòmica i social 
de dimensió 
metropolitana.

Salari mínim 
metropolità  
de referència.

Xarxa metropolitana  
de centres de 
formació i capacitació 
laboral/professional. 

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

Consolidació de 
l’operador energètic 
metropolità.

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

Alimentació saludable Cohesió territorial

29 30 31 32 33 34
Espais agraris 
protegits  
i gestionats (parcs 
agraris i similars).

Centres d’intercanvi 
d’alimentació  
de proximitat.

Compra pública 
i incentius als 
menjadors col·lectius.

Sistema coordinat  
de garantia de rendes  
complementàries, 
multinivell  
i multiprestacional.

Pla de rehabilitació 
integral de barris.

Mecanismes d’equitat 
fiscal entre municipis 
metropolitans.

Habitatge adequat Vitalitat cultural

35 36 37 38 39 40
Borsa de lloguer 
metropolitana i 
registre únic de 
sol·licitants d’HPO.

Extensió de 
l’operador  
publicoprivat 
metropolità 
d’habitatge.

Pla integral  
de rehabilitació 
energètica 
d’habitatges.

Enfortiment de les 
xarxes culturals de 
barri a l’entorn de les 
biblioteques.

Coordinació  
de projectes culturals 
a escala de regió 
metropolitana.

Xarxa metropolitana  
de fàbriques  
de creació.

Les 40 mesures estratègiques

23 24 25 26 27 28
Recuperació  
i actualització  
del Pla Litoral de 
l’RMB.

Compliment 
del Pla Director 
d’Infraestructures  
i del Pla de Rodalies.

Desplegament 
complet  
de la T-Mobilitat.

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

Ecosistema industrial  
i tecnològic de la 
mobilitat sostenible.

Coordinació  
de les Zones de 
baixes emissions.

Mobilitat sostenible i segura

En un món en què les ciutats adquireixen pes demogràfic i protagonisme geopolític, molts dels reptes  
als quals s’han d’enfrontar són comuns i van més enllà dels seus límits. Per això és essencial la col·laboració 
entre ciutats i el treball de les xarxes multilaterals que lideren alcaldes i alcaldesses de tot el món i en què 
Barcelona, una regió metropolitana petita en comparació amb les grans aglomeracions urbanes que es 
configuren des de finals del segle xx, exerceix un lideratge àmpliament reconegut en molts sectors.

El Pacte Verd Europeu 
(2019)  

és l’estratègia d’acció 
climàtica global de la Comissió 
Europea cap a una economia 
sostenible i té com a principal 
objectiu assolir la neutralitat 

climàtica al continent  
en l’horitzó de l’any 2050.

La Nova Agenda Urbana  
de les Nacions Unides (2016), 
declinada en l’àmbit europeu, 

estatal i català, planteja  
la transformació de les ciutats 

en espais més habitables  
i sostenibles, en el camí  

cap a un major reconeixement 
i exercici del dret a la ciutat.

L’Agenda 2030  
de les Nacions Unides (2015) 

 és el referent global  
per impulsar un nou model  

de desenvolupament  
a partir de 17 objectius  
de desenvolupament  
sostenible (ODS) que 

cobreixen les dimensions 
social, econòmica i ambiental 

de la sostenibilitat. 

El concepte  
d’“una sola salut”  

crida l’atenció sobre  
la necessària col·laboració 

entre disciplines per tenir cura 
de la salut humana i l’animal, 

que són interdependents  
i estan vinculades a la salut 

planetària, és a dir,  
als ecosistemes  
on coexisteixen.

La iniciativa New European 
Bauhaus (2020)  

connecta el Pacte Verd 
Europeu amb els nostres  
espais de vida. Demana a 
la ciutadania europea que 

imagini i construeixi en comú 
un futur sostenible i integrador 

que sigui bonic per als 
nostres ulls, ments i ànimes.

Una ciutat de 15 minuts  
és aquella en la qual la majoria 

de les necessitats diàries  
es poden assolir caminant  

o en bicicleta des de la pròpia 
llar en aquest lapse de temps,  

en tant que un territori  
de 45 minuts permetria 

satisfer en aquest temps totes 
les necessitats quotidianes 

en transport públic.

L’humanisme tecnològic  
se situa en la intersecció 
entre l’ètica i la innovació 
tecnològica, i en defensa 
l’ús responsable al servei 
de la societat, alhora que 
promou la innovació dins 

d’uns marcs ètics que 
vetllin pel desenvolupament 

de l’ésser humà.

Nova  
agenda  

urbana i dret  
a la ciutat 

Agenda 
2030

Identitat local
Visió global

Compromís 
Metropolità New 

European 
Bauhaus

European  
Green Deal

One  
Health

Humanisme 
tecnològic

Ciutat  
dels 15�
Territori  
dels 45�

Referents clau

 
 

Emergència climàtica
El gran repte global dels nostres dies  
s’ha de combatre d’una manera conjunta i 
coordinada. Les ciutats han de transformar 
les seves dinàmiques per reduir les seves 
emissions, el seu consum de recursos  
i la seva petjada ecològica.

Salut
La forma urbana i els seus estils de vida 
influeixen d’una manera determinant  
en la salut física i mental. Cal enfortir  
els sistemes de salut, però, sobretot,  
cal crear entorns urbans saludables.

 
 
. Urbanització

La concentració creixent de població  
en entorns urbans suposa un repte doble 
a escala global: acollir adequadament 
les persones que s’hi traslladen i garantir 
la sostenibilitat pròpia i de la resta del 
territori, d’on procedeixen molts dels 
recursos essencials per viure a les ciutats.

Desigualtats
Les ciutats han de generar oportunitats 
perquè tothom pugui tenir una vida 
digna, i han d’estar en condicions 
d’acollir la diversitat (pel que fa  
a l’edat, la procedència, el pensament, 
etc.), com també afavorir l’equitat  
de gènere.

Canvis geopolítics
El decantament del pes geopolític global 
cap al Pacífic deixa Europa en una situació 
en què, agreujada per la guerra d’Ucraïna, 
ha de repensar les vies per recuperar 
potencial econòmic, però també influència 
política, a partir de l’enfortiment del 
projecte comú europeu.

Desglobalització
Dues crisis globals consecutives  
—els riscos de la pèrdua de control 
sobre uns subministraments estratègics 
determinats i els signes de fragilitat  
en les cadenes de subministrament 
globals— alimenten el nacionalisme 
econòmic.

Digitalització
La ubiqüitat de les tecnologies digitals 
ofereix l’oportunitat de conèixer millor 
què passa al nostre entorn i afavoreix 
la interconnexió i la circulació de 
coneixement, aspectes clau per al progrés 
en el segle xxi. Cal, però, tenir en compte 
com afecten l’ocupació i la privacitat.

Democràcia
La concentració d’informació  
en unes poques mans —siguin  
les grans empreses tecnològiques, 
siguin els estats— provocada per la 
digitalització és una amenaça evident 
per a la llibertat en la presa de decisions 
personals i col·lectives.

Coneixement
El nivell de coneixement assolit per la 
humanitat sobre el funcionament dels 
sistemes naturals i dels sistemes socials, 
com també el ritme al qual creix aquest 
coneixement, haurien de ser suficients 
per donar resposta a la gran majoria dels 
reptes a què hem de fer front.

Benestar
Un nou pacte social requereix unes 
economies urbanes que es tradueixin 
en prosperitat per a tothom, amb menys 
consum de recursos i amb la garantia 
d’uns ingressos mínims per a totes  
les persones i una redistribució efectiva.

Els territoris de Barcelona Demà

Dades de població: Idescat 2021

Catalunya 

947 municipis 
7.763.362 h.

Resta de la provincia  
de Barcelona

112 municipis 
189.763 h.

Vegueria 
del Penedès

  72 municipis 
 493.594 h.

Resta de la regió  
metropolitana de Barcelona  

91 municipis 
1.623.188 h.

Barcelona  

1 municipi 
1.636.732 h.

         Resta  
       de l’Àrea  
Metropolitana 
 de Barcelona 

35 municipis 
1.667.195 h.

Àrea Metropolitana de Barcelona

36 municipis 
3.303.927 h.

Regió Metropolitana de Barcelona

160 municipis 
5.191.551 h.
 
Segons el Pla territorial metropolità de Barcelona

199 municipis 
5.420.709 h.

Territori Barcelona Demà 

La salut del planeta 
repercuteix en la salut  
de les persones,  
com ha evidenciat  
la pandèmia del virus  
de la covid-19.

Els processos  
d’urbanització solen 
accentuar desigualtats  
que es manifesten  
i cronifiquen en col·lectius 
especialment vulnerables.

La desconfiança  
entre blocs geopolítics  
i la lluita per l’hegemonia 
econòmica contribueixen 
a una reducció del comerç 
global.

La generació de gran 
quantitat i diversitat  
de dades personals  
i col·lectives demana un 
marc regulador de l’accés  
i la protecció de la intimitat.

El coneixement generat  
s’ha de transferir tant  
a l’activitat econòmica  
com a les polítiques 
públiques per tal de generar 
més benestar.
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