
HÀBITATS URBANS SALUDABLES
Cicle de l’aigua, qualitat de l’aire  
i energia sostenible 
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Seguretat ciutadana, cultura  
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El Govern impulsa  
l’Agenda Urbana de Catalunya

QUALITAT URBANA
Habitatge digne, model urbà  
compacte i mixt, transport públic

PROSPERITAT
Nous models productius, economia  
verda i circular, i coneixement  
i innovació

L’Agenda Urbana de Catalunya 
serà un acord estratègic de  
país per planificar com han  
de ser les ciutats del futur

Objectiu: el·laborar la guia  
per el desenvolupament 
sostenible de les ciutats  
per les properes dècades

DIMENSIÓ TERRITORIAL
Reequilibri territorial, protecció  
de la biodiversitat i ecosistemes,  
i adaptació al canvi climàtic

BON GOVERN
Finançament adequat, participació  
i transparència, i governs eficients

6 eixos temàtics

L’òrgan està format per  
les administracions  
i representants del teixit 
ciutadà i econòmic 
 

           60 membres 
     29 observadors

Al 2050, Catalunya produirà el 100% de l’energia primària  
a partir de fonts renovables...

...com adaptarem els edificis per a l’autoproducció?

...com prepararem les ciutats per satisfer les demandes  
dels vehicles elèctrics?

Només 9 dels 28 municipis amb més de 50.000 habitants  
igualen o superen la ràtio de zones verdes  
per habitant recomanada per l’OMS...

...com podem proveir els hàbitats urbans amb  
més espais lliures de qualitat?

L’any 2100, el nivell del mar pujarà entre 90/180 cm.  
L’erosió de les platges a Catalunya és, de mitja, de 90cm a l’any...

...com hem d’intervenir els fronts marítims  
davant la regressió litoral?

L’any 2051, la població dependent a Catalunya s’haurà  
doblat i arribarà a ser el 55,9% del país...

...com han d’adaptar-se els espais públics i equipaments  
de les nostres ciutats per fer front a l’envelliment?

A Catalunya es fan 40 milions de compres online/any, fet que suposa  
un increment del 20% del moviment de mercaderies lleugeres,  
només a BCN. I la venda online creix un 21,5% cada any...

...com s’han de preparar les nostres ciutats  
i edificis per absorbir l’e-commerce?

Si 8 de cada 10 persones a Catalunya  
viuen en entorns urbans...

...per què hi ha polítiques públiques que  
no tenen en compte les dimensions  
urbana i territorial?


