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L’Àmbit B30 és una associació formada per empreses, centres de recerca, universitats,
ajuntaments, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals i governs de 23 municipis
que, atenent les potencialitats del territori i la voluntat de promoure el seu desenvolupament,
han acordat definir una estratègia de col·laboració per potenciar la zona industrial i tecnològica
que comprèn tot aquest eix i posicionar-la com una de les regions industrials amb més
potencial innovador de Catalunya, Espanya i, amb vocació de ser-ho, del sud d'Europa.

www.ambitb30.org | info@ambitb30.org
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1. Els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS)
L'Agenda 2030 i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), adoptats
per part de les Nacions Unides l’any 2015, marquen l'agenda internacional i, per primera
vegada, incorporen als Governs Regionals i Locals com a aliats de primer ordre per a la seva
consecució.
El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions
Unides l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius d’erradicar la
pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres.
Aquesta agenda marcarà l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament
amb la resta d’agendes globals, configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per a
assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.
L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional —referida a les tres dimensions del
desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)— i d’aplicació universal, i es
desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, a través
dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el
canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles.
Cada ODS inclou diferents metes (en total 169) que contribueixen al compliment de l’objectiu.
Els ODS substitueixen els objectius de desenvolupament del mil·lenni, agenda del
desenvolupament vigent fins al 2015, i la seva implementació es fonamenta en una sèrie de
principis que en garantiran l’èxit:
§
§
§
§
§
§
§
§

Universals: impliquen tots els països, independentment del seu nivell de
desenvolupament econòmic.
Globals: aborden els desafiaments locals, nacionals i transnacionals més urgents dels
nostres temps.
Integrals: estan interconnectats en totes les seves dimensions i a tots els nivells:
reptes, països i diferents nivells de govern.
Mesurables: s'han de mesurar amb indicadors.
Ambiciosos: no deixen enrere a ningú (leave no-one behind).
Inclusius: impliquen tots els nivells de govern i totes les parts interessades en un
esforç col·lectiu per al desenvolupament sostenible.
Multidimensionals: inclouen les 3 dimensions del desenvolupament sostenible
(econòmica, social i mediambiental).
Basats en l’experiència adquirida dels ODM.

Per tot això, l’Agenda 2030 ens interpel·la a tots, i el seu èxit exigeix un sistema de governança
multinivell eficaç des de l’esfera internacional, nacional, regional i local. Cada nivell de govern
responsable s’ha de comprometre mitjançant consensos, aliances i col·laboracions amb altres
actors (tant del món empresarial, com acadèmic, com de la societat civil) per a impulsar,
implementar i aconseguir les fites marcades.
Es tracta de treballar conjuntament i de forma articulada tots els actors, xarxes, governs locals i
provincials, regionals i estatals, al costat dels organismes multilaterals, institucions i societat
civil, desgranant els objectius i les seves fites, analitzant les claus per mesurar i reportar els
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seus assoliments, els del desenvolupament sostenible, i enfortir així les estratègies territorials.
En el marc de l’Agenda 2030 i dels ODS s’obre un nou camí per establir objectius sectorials i
globals, i indicadors de seguiment de forma integrada.

1.1. Objectius del document
Els objectius plantejats del present document són els següents:
§

Identificar les accions dutes a terme per Àmbit B30 vinculades als Objectius de
Desenvolupament Sostenible i sistematitzar-les.

§

Alinear les accions i activitats de l’Associació amb els ODS identificats.

§

Avaluar, a partir d’indicadors que organismes han construït, per fer seguiment del seu
progrés anualment amb dades accessibles, contrastables i comparables.
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2. Àmbit B30: un exemple
d’aliança per aconseguir els objectius
L’Associació Àmbit B30 va nèixer amb la clara missió de consolidar i promoure el creixement de
l’eix de la B-30 com a motor econòmic i industrial del país i del sud d’Europa. Un dels seus
principals valors és la seva composició, com agrupació d’institucions públiques i privades amb
capacitat per crear sinergies que impulsin el territori a partir de la col·laboració entre els
diferents agents que hi operen.
Aquest valor de ser un dels principals motors econòmics i industrials del país, s’impulsa des de
l’agrupació d’esforços d’institucions públiques i privades d’un territori molt dinàmic format per
ciutats amb una trama densa amb una clara especialització dels seu espais d’activitat
econòmica.
Aquesta orientació inicial, és uns dels millors casos pràctics i referents dels principal objectius
de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, com és l’ODS 17
“Aliances per aconseguir els objectius” i l’ODS 11 “Ciutats i comunitats sostenibles”.

A partir d’aquesta aliança, d’aquesta suma d’esforços amb base de continuïtat municipal al
voltant de l’eix de la B30, es defineixen en quins camps i àmbits, a través dels seus grups de
treball, avança en l’assoliment dels seus objectius de desenvolupament com un territori motor
econòmic i industrial (ODS 9 i ODS 11).

El desplegament de les potencialitats de les seva aliances ho fa a través de diversos grups de
treball (Hub B30, Territori, i Economia circular) per assolir, de forma especialitzada, els seus
objectius com a organització plural, àmplia i territorial, que són:
§
§
§
§
§
§

Promoure i enfortir el teixit industrial de la circumval·lació B-30 per tal de
revitalitzar la indústria i les seves connexions.
Fomentar i donar suport a l’emprenedoria.
Atraure inversió estrangera.
Promocionar la recerca i la transferència del coneixement.
Potenciar les telecomunicacions en àrees d’activitat econòmica, polígons i altres
equipaments amb l’objectiu de captar empreses.
Crear ocupació de qualitat.
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Aquests objectius permeten, fonamentalment, l’avanç de fites de l’ODS 8 “Treball digne i
creixement econòmic” (fites 2,3,4), de l’ODS 9 “Indústria, innovació i infraestructures” (fites
1,2,3,4,5); de l’ODS 11 “Ciutats comunitats sostenibles” (fita 2); de l’ODS 12 “Consum i
producció responsable” (fites 2,5,6); l’ODS 13 “Accio climàtica” (fita 2); i estratègicament de
l’ODS 17 “Aliança pels objectius” (fita 17) totes de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Aquest treball dels grups especialitzats d’Àmbit B30 es pot monitoritzar i avaluar a partir dels
indicadors que organismes i institucions com INE, IDESCAT i el PEMB ha construït per fer
seguiment del seu progrés anualment amb dades accessibles, contrastables i comparables.

Fites

8.2 Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la
diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre d’altres maneres
centrant l’atenció en sectors de més valor afegit i ús intensiu de mà d’obra.

Treball digne i
creixement econòmic
Promoure el creixement
econòmic sostingut,
inclusiu i sostenible,
l’ocupació plena i
productiva i el treball
digne per a tothom.

8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les
activitats productives, la creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la
innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de les microempreses i les
petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a serveis financers.

8.4 Millorar progressivament, per a 2030, la producció i el consum eficients dels
recursos mundials i procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació
del medi ambient, de conformitat amb el Marc decennal de programes sobre
modalitats sostenibles de consum i producció, començant pels països
desenvolupats.
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Fites
9.1 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat,
incloent infraestructures regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al
desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l’accés
assequible i equitatiu per a totes les persones.
9.2 Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, a tot tardar el 2030,
augmentar de manera significativa la contribució de la indústria a l’ocupació i al
producte interior brut, d’acord amb les circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta
contribució als països menys avançats.

Indústria, innovació i
infraestructura
La inversió en
infraestructura i la
innovació són motors
fonamentals de
l'creixement i el
desenvolupament
econòmic

9.3 Augmentar l’accés de les petites indústries i altres empreses, en particular en els
països en desenvolupament, als serveis financers, incloent els crèdits assequibles, i
la integració en les cadenes de valor i els mercats.
9.4 Per a 2030, modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries perquè
siguin sostenibles, usant els recursos amb més eficàcia i promovent l’adopció de
tecnologies i processos industrials nets i racionals ambientalment, i aconseguint que
tots els països adoptin mesures d’acord amb les capacitats respectives.
9.5 Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels
sectors industrials de tots els països, en particular els països en desenvolupament,
entre d’altres maneres fomentant la innovació i augmentant substancialment, d’aquí
al 2030, el nombre de persones que treballen en el camp de la investigació i el
desenvolupament per cada milió d’habitants, així com la despesa en investigació i
desenvolupament dels sectors públic i privat.

Fites

Ciutats i comunitats
sostenibles
Aconseguir que les
ciutats i els
assentaments humans
siguin inclusius,
assegurances, resilients i
sostenibles

11.2 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles,
accessibles i sostenibles per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en
particular mitjançant l’ampliació del transport públic, amb especial atenció a les
necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, nens, persones
amb discapacitat i persones grans.
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Fites

12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant
polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

Consum i producció
responsables
Garantir modalitats de
consum i producció
sostenibles.

12.6 Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i les empreses
transnacionals, a adoptar pràctiques sostenibles i a incorporar informació sobre la
sostenibilitat en el seu cicle de presentació d’informes.

Fites

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i
els plans nacionals.

Acció climàtica
Adoptar mesures urgents
per a combatre el canvi
climàtic i els efectes
d’aquest

Fites

Aliança pels objectius
Enfortir els mitjans
d'implementació i
revitalitzar l'Aliança
Mundial per al
Desenvolupament
Sostenible

17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic,
publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció
de recursos dels partenariats.
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3. Grups de
Treball i els ODS
3.1. Hub B30: aliança per promoure la innovació del territori B30

El Parc de Recerca UAB, la Universitat Autònoma de Barcelona, Eurecat i l’Associació Àmbit
B30 han creat el Hub b30 per fomentar la innovació de les petites i mitjanes empreses del
territori. Es tracta d’una plataforma que dóna suport a les empreses i institucions per detectar
els seus reptes i necessitats per millorar la seva competitivitat, i oferir-los la solució més
adequada, a través de la col·laboració i la interacció.
Es configura com una Xarxa d’innovació oberta per promoure la col·laboració, el
desenvolupament econòmic i la cohesió social del territori de la B30. Es concep com a
ecosistema de co-ideació i co-creació inspirat en les 4 hèlixs, on tenen cabuda les empreses,
els agents de recerca i innovació, les administracions locals i els ciutadans del territori B30.
Ofereix contactes, experts, recursos i serveis per detectar i solucionar reptes de manera eficaç,
innovadora i competitiva.
Aquesta iniciativa permet a les empreses accedir a equipaments i infraestructures d’alt nivell i
treballar amb personal investigador d’alt nivell científic i a l’avantguarda del coneixement. Es
desenvolupen projectes a mida, dissenyats per cobrir necessitats específiques de cada
empresa o institució. A través de formació, assessorament, recerca col·laborativa o accés a
talent, el Hub b30 pretén ajudar a les empreses i entitats a ser més innovadores i competitives.
El Hub b30 vol esdevenir:
•
•
•
•

Una xarxa d’innovació oberta: Comunitat d’empreses, agents d’R+D+I,
administracions i ciutadans.
Un ecosistema de co-ideació i co-creació: Espai de confluència entre reptes i
respostes innovadores.
Entorn facilitador de la innovació: Oferta mancomunada de serveis, recursos i
experts.
Iniciativa de competitivitat territorial: Marca compartida del territori B30.

Compta amb l’adhesió de diverses entitats i organitzacions com el Sincrotró ALBA,
EsadeCreapolis, la UPC, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, ACCIÓ, Cerdanyola
Empresarial, Sant Cugat Empresarial, Cecot i Upic i d’altres.
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Indicadors de les fites ODS que desenvolupa/desplega/implementa:

Treball digne i creixement econòmic
La inversió en infraestructura i la innovació són motors fonamentals de
l'creixement i el desenvolupament econòmic

Fita 8.2
Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la
diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre d’altres maneres
centrant l’atenció en sectors de més valor afegit i ús intensiu de mà d’obra.
Indicador

Estudi

Organisme

Indicador 8.2.1. Tasa de crecimiento anual del PIB
real por persona empleada

Indicadores de la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

INE

Fita 8.3
Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats
productives, la creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i
encoratjar la regularització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes
empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a serveis financers.
Indicador

Estudi

Organisme

Indicador 8.3.1. Proporción del empleo informal con
respecto al empleo total, desglosada por sector y sexo

Indicadores de la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

INE

CREACIÓ DE NOVES EMPRESES,
COOPERATIVES I SIMILARS
Número d'empreses creades de tipus cooperatiu o
autònoms, i que puguin suposar una estimació de la
formalització de llocs de treball.

Registres municipals
d'emprenedoria, i
informe GEM-Global
Entrepreneurship
Monitor per Espanya

Ajuntaments
GEM Report
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Indústria, innovació i infraestructura
La inversió en infraestructura i la innovació són motors fonamentals de
l'creixement i el desenvolupament econòmic

Fita 9.1
Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent
infraestructures regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al
desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l’accés
assequible i equitatiu per a totes les persones.
Indicador

Estudi

Organisme

AUTOSUFICIÈNCIA LABORAL DEL MUNICIPI
% de gent de fora que ve al municipi a treballar.
Afiliats residents - afiliats per compte cotització.

Obervatori del Treball

Idescat

Mapa carreteres

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i
Sostenibilitat

INTENSITAT VIÀRIA
Mitjana del número de vehicles per dia que recorren
els carreteres entorn el municipi.

Fita 9.2
Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, a tot tardar el 2030, augmentar
de manera significativa la contribució de la indústria a l’ocupació i al producte interior
brut, d’acord amb les circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta contribució als
països menys avançats.
Indicador

Estudi

Organisme

Indicador 9.2.1. Valor añadido del sector
manufacturero en proporción al PIB y per cápita

Indicadores de la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

INE

Indicador 9.2.2. Empleo del sector manufacturero en
proporción al empleo total

Indicadores de la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

INE

AUTOSUFICIÈNCIA LABORAL DEL MUNICIPI
% de gent de fora que ve al municipi a treballar.
Afiliats residents - afiliats per compte cotització.

Obervatori del Treball

Idescat

Mapa carreteres

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i
Sostenibilitat

INTENSITAT VIÀRIA
Mitjana del número de vehicles per dia que recorren
els carreteres entorn el municipi.
PROPORCIÓ D'AFILIATS DEL SECTOR
MANUFACTURER

Idescat
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Número d'afiliats del sector manufacturer (de 2 dígits)
respecte el total d'afiliats del municipi
PROPORCIÓ D'AFILIATS DEL SECTOR
MANUFACTURER
Número d'afiliats del sector manufacturer (de 2 dígits)
respecte el total d'afiliats del municipi
DISPOSA EL MUNICIPI D'UN PLA DE POLIGONS
PER LA SOSTENIBILITAT, INCLUSIVITAT I/O
ECONOMIA CIRCULAR? (SI/NO)

Cens provincial de polígons

INDÚSTRIA
Proporció d'ocupació a la Indústria

INSS

INICIATIVA
Proporció d'ocupació a la Indústria

INE (DIRCE)

Fita 9.4
Per a 2030, modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries perquè siguin
sostenibles, usant els recursos amb més eficàcia i promovent l’adopció de
tecnologies i processos industrials nets i racionals ambientalment, i aconseguint que
tots els països adoptin mesures d’acord amb les capacitats respectives.
Indicador 9.4.1. Emisiones de CO2 por unidad de
valor añadido

Indicadores de la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

INE

Fita 9.5
Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors
industrials de tots els països, en particular els països en desenvolupament, entre
d’altres maneres fomentant la innovació i augmentant substancialment, d’aquí al 2030,
el nombre de persones que treballen en el camp de la investigació i el
desenvolupament per cada milió d’habitants, així com la despesa en investigació i
desenvolupament dels sectors públic i privat.
Indicador

Estudi

Organisme

Indicador 9.5.1. Gastos en investigación y desarrollo
en proporción al PIB

Indicadores de la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

INE

Indicador 9.5.2. Número de investigadores (en
equivalente a tiempo completo) por cada millón de
habitantes

Indicadores de la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

INE
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ESFORÇ MUNICIPAL EN R+D+I
Liquidació del pressupost per la política de despesa
en R+D+i (Política de despesa 46) per habitant (€ per
habitant)

CESEL
Ministerio de Hacienda

DENSITAT EN CONEIXEMENT
Número d'activitats informació i comunicació i
professionals, científiques i tècniques del municipi (%)

INE

INNOVACIÓ
Número de patents nacionals sol·licitades des de la
província per cada 10.000 habitants (nombre per
10.000 habitants)

OEPM

OCUPACIÓ EN CONEIXEMENT I TECNOLOGIA
Afiliació mitjana mensual en subsectors informació i
comunicació (J-CNAE) i Activitats professionals,
científiques i tècniques (M-CNAE) (%)

Seguretat Social

PROPORCIÓ D'INVESTIGADORS SOBRE EL
TOTAL DE TREBALLADORS
Nº total de treballadors afiliats en recerca i
desenvolupament / nº total de treballadors afiliats del
municipi (%)

IERMB

Indicadors dels objectius
de desenvolupament
sostenible de la UE per
a Catalunya.

IDESCAT

Despesa interna bruta en R+D en relació amb el PIB
(09.10)

Ocupació en els sectors industrials de tecnologia alta i
mitjana alta, i en serveis intensius en coneixement
(09.20)

Indicadors dels objectius
de desenvolupament
sostenible de la UE per
a Catalunya.

IDESCAT

Indicadors dels objectius
de desenvolupament
sostenible de la UE per
a Catalunya.

IDESCAT

Personal en R+D en relació amb la població activa
(09.30)

Indicadors dels objectius
de desenvolupament
sostenible de la UE per
a Catalunya.

IDESCAT

Proporció de transport fluvial i ferroviari sobre el total
de transport de mercaderies (09.60)
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3.2. Territori
Per afavorir el desenvolupament i el creixement econòmic d’un territori, és clau disposar d’un
sistema d’infraestructures i de serveis de mobilitat competitiu que permeti la connectivitat i la
cohesió socioeconòmica com a factors primordials per a la integració d’aquest territori en
l’economia global, i en especial la d’aquells territoris amb una situació geogràfica estratègica,
com és el cas de l’Àmbit B30
Un territori ben connectat, amb alternatives al vehicle privat que permetin un major ús del
transport públic de la ciutadania també permet pal·liar els efectes del canvi climàtic amb
estratègies centrades en la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
El grup de treball de Territori, sota la coordinació de l’Ajuntament de Martorell, treballa des del
2011 per potenciar l’activitat industrial i l’increment de l’activitat econòmica a la B30. En aquest
marc, el grup va realitzar l’estudi “Priorització d’actuacions en infraestructures i serveis de
mobilitat del corredor de la B-30” (2014), amb el suport de la Diputació de Barcelona i on van
participar tots els municipis de l’associació, amb l’objectiu de definir una agenda de priorització
de les actuacions del sistema de mobilitat públic i privat a l’àrea de la B30.
Es tractava de definir les diverses actuacions que fomentessin la transversalitat, la connectivitat
i la capacitat del territori de la B30, analitzant totes les actuacions a partir d’elements com la
viabilitat tècnica, el grau de maduresa de l’obra, el cost econòmic de l’actuació, la magnitud del
benefici que aporta així com l’àmbit territorial beneficiat.
El resultat van ser 62 actuacions per incrementar la competitivitat del corredor de la B30, 30
sobre el transport públic i 32 a la xarxa viària, que es consideren prioritàries en matèria de
mobilitat i infraestructures per afavorir el creixement i el desenvolupament econòmic del territori
de l’Àmbit B30.
Les actuacions proposades es divideixen en cincs línies d’actuació, segons si fan referència al
transport de mercaderies (aposta pel Corredor Mediterrani), la xarxa de transport públic
(increment de freqüències, intercanviadors, etc.), les infraestructures de gran capacitat (com
connexions amb l’Alta Velocitat i autopistes), funcionament de l’Àmbit B30 com a zona única
(en les tarifes del transport metropolità, per exemple) i la descongestió de la xarxa viària.
Aquest mateix estudi ha estat actualitzat l’any 2018, atenent a les novetats en planejament i
d’infraestructures posades en marxa.

Indicadors de les fites ODS que desenvolupa/desplega/implementa:

Indústria, innovació i infraestructura
La inversió en infraestructura i la innovació són motors fonamentals de
l'creixement i el desenvolupament econòmic
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Fita 9.1
Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent
infraestructures regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al
desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l’accés
assequible i equitatiu per a totes les persones.
Indicador

Estudi

Organisme

Indicador 9.1.2. Volumen de transporte de pasajeros
y carga, por medio de transporte

Indicadores de la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

INE

AUTOSUFICIÈNCIA LABORAL DEL MUNICIPI
% de gent de fora que ve al municipi a treballar.
Afiliats residents - afiliats per compte cotització.

Obervatori del Treball

Idescat

INTENSITAT VIÀRIA
Mitjana del número de vehicles per dia que recorren
els carreteres entorn el municipi.

Mapa carreteres

Departament de Territori i
Sostenibilitat

Despesa interna bruta en R+D en relació amb el PIB
(09.10)

Indicadors dels objectius
de desenvolupament
sostenible de la UE per
a Catalunya.

IDESCAT

Ocupació en els sectors industrials de tecnologia alta i
mitjana alta, i en serveis intensius en coneixement
(09.20)

Indicadors dels objectius
de desenvolupament
sostenible de la UE per
a Catalunya.

IDESCAT

Personal en R+D en relació amb la població activa
(09.30)

Indicadors dels objectius
de desenvolupament
sostenible de la UE per
a Catalunya.

IDESCAT

Proporció de transport fluvial i ferroviari sobre el total
de transport de mercaderies (09.60)

Indicadors dels objectius
de desenvolupament
sostenible de la UE per
a Catalunya.

IDESCAT
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Ciutats i comunitats sostenibles
Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius,
assegurances, resilients i sostenibles

Fita 11.2
Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles,
accessibles i sostenibles per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en
particular mitjançant l’ampliació del transport públic, amb especial atenció a les
necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, nens, persones amb
discapacitat i persones grans.
Indicador

Estudi

Organisme

Indicador 11.2.1. Proporció de la població que té fàcil
accés a l'transport públic, desglossada per sexe, edat i
persones amb discapacitat

Indicadores de la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

INE

TRANSPORT PÚBLIC ADAPTAT
% de parades de transport públic adaptades
(especialmente per persones amb mobilitat reduïda i
deficiència auditiva i/o visual)

Registres o cartografia
de Mobilitat o de Via
Pública

PEMB

Acció climàtica
Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes
d’aquest

Fita 13.2
13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i
els plans nacionals.
Indicador

Estudi

Organisme

Indicador 13.2.2. Emisiones totales de gases de
efecto invernadero por año

Indicadores de la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

INE
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Aliança pels objectius
Enfortir els mitjans d'implementació i revitalitzar l'Aliança Mundial per al
Desenvolupament Sostenible

Fita 17.17
Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic,
publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció
de recursos dels partenariats.
Indicador

Estudi

Organisme

Indicador 17.17.1. Suma en dòlars dels Estats Units
promesa a les aliances publicoprivades centrades en
la infraestructura disponible

Indicadores de la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

INE
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3.3. Economia circular
El grup de treball d’Economia circular treballa des del 2018 per a l’impuls de l’economia circular
a l’Àmbit B30.
I ho fa de la mà de la Fundació Fòrum Ambiental, organització de referència que porta més de
dues dècades treballant per la sostenibilitat, i la col·laboració d’Inèdit i Circle Economy.
L’economia circular és un model econòmic orientat a l’assoliment de sistemes de producció i
consum més eficients i resilients, que preservin els recursos dins d’un cicle continu i n’optimitzin
el seu valor.
És un eix de treball clau per un territori que es reconeix i reivindica com a innovador i d’indústria
avançada. Existeix un ampli consens en què la digitalització i l’economia verda i circular,
constitueixen els eixos de la recuperació i la reindustrialització d’Europa i un ineludible
compromís en l’horitzó de l’any 2050.
El primer encàrrec del grup va ser definir la visió de futur circular de la regió B30 i el seu teixit
industrial, en forma d’un full de ruta que identifica els sectors econòmics amb més potencial per
començar a implementar l’economia circular, i les 16 estratègies circulars més adients pel
territori.
Durant el 2021 i sota la marca XACB30 (Xarxa d’Acció Circular de la B30), es posaran les
bases per caminar cap aquest visió circular. Consolidant i teixint una xarxa entre els
ajuntaments i altres agents de canvi, oferint formació, capacitació i suport expert, escalant
experiències i creant un espai que aglutini novetats i recursos en EC al territori.
L’economia circular és una palanca de canvi i progrés que pot contribuir a assolir els reptes
estratègics de l’Àmbit B30 aportant més valor social, econòmic i ambiental.

Indicadors de les fites ODS que desenvolupa/desplega/implementa:

Treball digne i creixement econòmic
La inversió en infraestructura i la innovació són motors fonamentals de
l'creixement i el desenvolupament econòmic

Fita 8.4
Millorar progressivament, per a 2030, la producció i el consum eficients dels recursos
mundials i procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi
ambient, de conformitat amb el Marc decennal de programes sobre modalitats
sostenibles de consum i producció, començant pels països desenvolupats.
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Indicador

Estudi

Organisme

Indicador 8.4.2. Consumo material interno en
términos absolutos, consumo material interno per
cápita y consumo material interno por PIB

Indicadores de la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

INE

PETJADA MATERIAL INDUSTRIAL
Relació entre el PIB del municipi i les deixalles
insdustrials del municipi. (%)
CONSUM MATERIAL INTERN
Indicador genèric de consum de materials del
municipi, en valor absolut, i prorratejat per càpita. (%)

PIB municipi: Idescat
Residus municipi: Idescat o
Agència Catalana de Residus
Indicadors d'avaluació
del pla local d'economia
circular*

Ajuntament

Indústria, innovació i infraestructura
La inversió en infraestructura i la innovació són motors fonamentals de
l'creixement i el desenvolupament econòmic

Fita 9.4
Per a 2030, modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries perquè siguin
sostenibles, usant els recursos amb més eficàcia i promovent l’adopció de
tecnologies i processos industrials nets i racionals ambientalment, i aconseguint que
tots els països adoptin mesures d’acord amb les capacitats respectives.
Indicador

Estudi

Organisme

Indicador 9.4.1. Emisiones de CO2 por unidad de
valor añadido

Indicadores de la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

INE
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Consum i producción responsables
Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. L'augment de la
població mundial, juntament amb el deteriorament dels recursos
naturals i la creixent urbanització, suposen la necessitat d'alimentar a
més persones amb menys aigua, menys terres de conreu i menys mà
d'obra rural.

Fita 12.2
D'aquí a 2030, aconseguir la gestió sostenible i l'ús eficient dels recursos naturals
Indicador

Estudi

Organisme

Indicador 12.2.1. Huella material en términos
absolutos, huella material per cápita y huella material
por PIBExplorando fuentes de datos

Indicadores de la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

INE

Indicador 12.2.2. Consumo material interno en
términos absolutos, consumo material interno per
cápita y consumo material interno por PIB
Disponible

Indicadores de la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

INE

12.2.1/a PRODUCCIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
Producció de residus per càpita del municipi.
(kg/hab/any)

PEMB

Agència de Residus de
Catalunya

PEMB

Agència de Residus de
Catalunya
Institut d'Estadística de
Catalunya

PEMB

Rezero

12.2.1/b DESACOBLAMENT PIB I GENERACIÓ DE
RESIDUS (tones/any i milions euros/any)

12.2.2/a
CONSUM MATERIAL INTERIOR EN TERMES
ABSOLUTS (milions de tones/any)

Fita 12.5
D'aquí a 2030, reduir considerablement la generació de deixalles mitjançant activitats
de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització
Indicador

Estudi

Organisme

Indicador 12.5.1. Total Nacional de reciclado, en
toneladas de material reciclado

Indicadores de la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

INE

PRODUCCIÓ DE LA FRACCIÓ RESTA (kg/hab/any)

Agència de Residus de
Catalunya

RECOLLIDA SELECTIVA NETA (TOTAL I PER
FRACCIONS) (% o kg/hab/any)

Caracteritzacions de residus
municipals
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ENVASOS DE CARTRÓ I PAPER RECOLLITS
Quantitat recollida d'envasos de cartró i paper (kg per
habitant i any)

Barómetro de recogida
selectiva

Ecoembes

ENVASOS LLEUGERS RECOLLITS
Quantitat recollida d'envasos de plàstic, metalls i
bricks (kg per habitant i any)

Barómetro de recogida
selectiva

Ecoembes

RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS
Proporció de residus municipals recollits selectivament
(%)

Ajuntament de Barcelona

EFICIÈNCIA RECOLLIDA SELECTIVA
CONTENIDOR GROC (%)

Barómetro de recogida
selectiva

Ecoembes

ENVASOS DE VIDRE RECOLLITS
Quantitat d'envasos de vidre recollits per habitant i any
(kg per habitant i any)

Barómetro de recogida
selectiva

Evídrio

ENVASOS CLASSIFICATS PER A RECICLAR
% d'envasos classificats (metalls, plàstics, vidre, paper
i cartró, compostos i altres materials) a reciclar dels
entrats procedents de recollida separada de residus
d'envasos (%)

Memoria anual de
generación
Gestión de Recursos de
Competencia Municipal

COST DEL SERVEI MUNICIPAL DE RESIDUS
Cost del servei de recollida, eliminació i tractament de
residus del municipi per habitant (€ per habitant i any)

Barómetro de recogida
selectiva

Evídrio

Fita 12.6
Encoratjar les empreses, especialment les grans empreses i les empreses
transnacionals, a que adoptin pràctiques sostenibles i incorporin informació sobre la
sostenibilitat en el seu cicle de presentació d'informes
Indicador

Estudi

Organisme

Indicador 12.6.1. Número de empresas que publican
informes sobre sostenibilidad

Indicadores de la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

INE

NOMBRE D'EMPRESES AMB SISTEMES
VOLUNTARIS PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI
AMBIENT
Nombre d'empreses del municipi que compten amb
distintius de garantia de qualitat ambiental i/o nombre
de distintius d'etiqueta ecològica

Registre d'empreses del
municipi

Ajuntaments

Productivitat material i consum domèstic de
materials (12.20)

Indicadors dels objectius
de desenvolupament
sostenible de la UE per
a Catalunya.

IDESCAT

Productivitat energètica (07.30)

Indicadors dels ODS de
la UE per a Catalunya.

IDESCAT
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www.ambitb30.org
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