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A L’Hospitalet s’estan duent a terme grans i petits projectes que estan canviant no tan sols la fisonomia de la ciutat, sinó també la seva realitat econòmica i social. Projectes tots ells que incorporen criteris de sostenibilitat en el
seu planejament estratègic i en la gestió quotidiana, amb l’objectiu d’aconseguir una ciutat en la qual el benestar i la millora de la qualitat de vida de les
persones sigui una realitat. Per garantir aquest benestar, les actuacions relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat són una prioritat.
A la nostra ciutat, en el mandat anterior, vàrem posar els fonaments necessaris per fer una aposta decidida pels temes mediambientals. Així es va iniciar
el procés de l’Agenda 21 local, que recollia l’esperit de la Cimera de Rio de
Janeiro, Aalborg i Hannover. En aquesta mateixa línia, ara l’equip de govern
ha començat a desenvolupar l’Agenda 21 a través de sis línies estratègiques:
l’aplicació dels criteris sostenibles a la gestió municipal; el treball per un medi
urbà de qualitat i sostenible; la millora de la mobilitat i la connexió entre barris;
la coherència en la gestió de recursos; l’augment del control ambiental, i el
foment de la participació ciutadana. En total són més de 150 actuacions que
durem a terme els pròxims anys per garantir un desenvolupament ordenat i
respectuós amb les persones i l’entorn natural, i que no hipotequin el benestar de les pròximes generacions.
M’agradaria destacar també la meva satisfacció pel procediment d’elaboració de l’Agenda 21 de L’H, ja que ha estat fruit d’un procés obert a la participació de les entitats i la ciutadania. En aquest sentit, vull agrair la col·laboració de totes aquelles persones que heu col·laborat, individualment o col·lectivament, perquè L’Hospitalet avanci dia rere dia cap a un model de ciutat més
sostenible on puguem viure millor.

Celestino Corbacho i Chaves
Alcalde de la Ciutat

Des de la Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro l’any 1992 fins
avui han transcorregut poc més de 10 anys, en els que de les bones intencions que va suposar l’Agenda 21 s’ha passat a la concreció en molts casos
d’agendes 21 locals.
Per a molts va significar un objectiu massa ambiciós i no van ser poques
les objeccions al programa d’Agenda 21. Avui podem dir —després del camí
iniciat aleshores i que ens va portar a través d’Aalborg, Lisboa i molt significativament a Hannover l’any 2000, i a la conferència de Johannesburg l’any
2002— que les agendes 21 locals són una realitat a molts indrets de l’Europa
occidental.
A la nostra ciutat ens hi vam afegir amb cert retard, i no va ser fins a l’any
1996 que l’Ajuntament es va adscriure a la Carta d’Aalborg, iniciant així el
seu particular camí cap a la sostenibilitat, el seu petit compromís per un desenvolupament sostenible.
Aquest compromís arribà a un moment culminant, de singular importància,
amb el Fòrum Mediambiental de L’Hospitalet que va aprovar el Pla d’acció per
als pròxims anys. Fou el moment de concretar la filosofia, el compromís polític, en mesures concretes que fessin possible una ciutat més sostenible per
un planeta més habitable.
Perquè, en temps de globalització econòmica, social i cultural, les ciutats
han de contribuir a donar respostes que facin possible un món més just i més
habitable, amb un desenvolupament econòmic i social que no comprometi el
benestar de les generacions futures.
I tot això, ho fem de fer conjugant sostenibilitat i participació, desenvolupament i democratització de les decisions polítiques, perquè per assolir els
reptes del segle XXI, necessitem la complicitat de tothom i el consens de totes
les parts implicades, la societat civil i el Govern local.
Sostenibilitat, participació i democràcia, tres principis que volem que regeixin
el desenvolupament de l’Agenda 21 de L’Hospitalet els pròxims anys.

Alfonso Salmerón Muñoz
Regidor de l’Àrea de
Medi Ambient i Sostenibilitat

Lluís Esteve Garnés
Regidor delegat de Sostenibilitat
i Sensibilització Mediambiental
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Què és l’Agenda 21?

Més de 50.000 assistents d’arreu del món
van analitzar conjuntament els problemes
ambientals, socials i econòmics amb què
s’enfrontava aleshores la humanitat.
L’objectiu final era definir una estratègia conjunta d’actuació que permetés avançar en
la construcció d’una societat més justa i
en equilibri amb l’entorn natural; és a dir,
més sostenible.
A la Cimera de Rio es van fer moltes declaracions d’intencions sobre la necessitat de
canviar el model de creixement econòmic
actual, ja que és l’origen de gran part dels
problemes ambientals i dels desequilibris
socials que afecten el nostre món. Així, els
estats participants van aconseguir signar
acords internacionals per treballar en la construcció d’una nova forma d’entendre la relació
entre els pobles, i entre els humans i l’entorn
que ens envolta.
El Conveni de les Nacions Unides sobre el
Canvi Climàtic, que aposta per reduir les
emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera, i el Conveni sobre la Diversitat
Biològica, que requereix els països a adoptar
mesures per conservar la varietat d’espècies
vives i repartir de forma equitativa els beneficis derivats del seu aprofitament, van ser
els dos tractats que van veure la llum en
aquesta Cimera.

Tanmateix, el document que ha tingut més
ressò internacional ha estat l’Agenda 21
Global, aprovada també durant la Cimera de
la Terra de Rio.
L’Agenda 21 Global és un pla d’acció global,
un conjunt de propostes i projectes per aprofundir en la recerca de solucions a tots aquells
problemes ambientals, socials i econòmics,
globals i locals, que afecten el conjunt de
la humanitat.
Amb la voluntat d’avançar en l’aplicació de
l’Agenda 21, autoritats locals europees i
representants d’organitzacions internacionals,
governs nacionals, centres científics,
assessors i particulars es van reunir l’any
1994 a la ciutat danesa d’Aalborg en la
Conferència Europea sobre Ciutats
Sostenibles.
D’aquesta trobada va néixer la Carta
d’Aalborg, un document mitjançant el qual les
ciutats i els pobles d’Europa es van comprometre a aplicar a escala local les propostes
de l’Agenda 21 Global. És el que es coneix
amb el nom d’Agenda 21 Local.
L’Agenda 21 Local és un instrument de
diagnosi i formulació de polítiques municipals
de sostenibilitat, que tenen com a objectiu
avaluar l’estat ambiental, social i econòmic
d’un municipi a fi d’engegar, amb la participació de la ciutadania, un procés creatiu i
gradual de canvi vers un model sostenible
que permeti trobar la dimensió òptima
de les ciutats.
Més d’un miler de ciutats europees s’han
adherit ja a la Carta d’Aalborg, i treballen pel
desenvolupament sostenible dels seus territoris. L’Hospitalet n’és una.
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La ciutat de Rio de Janeiro va ser l’escenari
l’any 1992 d’una trobada mundial que va
aplegar caps d’estat, representants d’organitzacions governamentals i no governamentals, responsables municipals, científics, tècnics i empresaris de 179 països, la primera
Conferència de les Nacions Unides per al
Medi Ambient i el Desenvolupament, també
coneguda com a Cimera de la Terra.
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QUÈ VOL DIR
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE?
El desenvolupament sostenible és aquell
que satisfà les necessitats de les generacions actuals sense comprometre la capacitat de satisfer les necessitats de les
generacions futures.
És a dir, una societat és sostenible quan
les decisions preses avui no perjudiquen
les expectatives de manteniment o millora
de la qualitat de vida futura.
Des d’aquesta perspectiva, desenvolupament i creixement no són sinònims, ja que
per al desenvolupament sostenible l’objectiu no és tenir més, sinó viure millor. La
sostenibilitat va acompanyada també de
la idea d’equitat social, i engloba tots els
habitants del planeta.

QUÈ DIU L’AGENDA 21?
L’Agenda 21 no és només un conjunt de
recomanacions per conservar el medi,
estalviar aigua, reduir la producció de residus i la contaminació o utilitzar millor l’energia. L’Agenda 21 és un document que
proposa també actuacions concretes per
combatre la pobresa i la fam, canviar els
models de consum dels ciutadans, protegir la salut humana, millorar la situació de
la dona en el món, fomentar la cooperació
i la solidaritat internacional, fer un més bon
ús de la terra o garantir el futur dels nens i
els joves.
L’Agenda 21 demana la implicació de les
institucions, de les autoritats locals, dels
treballadors i els sindicats, de les empreses
i la indústria, dels científics i els tècnics i, en
definitiva, de tots els ciutadans per construir un futur més sostenible.

El municipi en clau de sostenibilitat
Perquè un municipi avanci cap a un sistema sostenible cal

Optimitzar la gestió
i la utilització
dels recursos

Ordenar eficientment
el territori i les activitats
que s’hi desenvolupen

L’AGENDA 21 DE L’HOSPITALET

CONDICIONS
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D E L D E S E N V O L U PA M E N T S O S T E N I B L E

El desenvolupament del municipi
té en compte la capacitat
de càrrega local
i global del medi

P R I N C I PA L S

Distribuir equitativament
els béns,serveis i oportunitats
entre la població

El desenvolupament del municipi
augmenta la complexitat i
enriqueix la diversitat funcional
del sistema

O B J E C T I U S D E L D E S E N V O L U PA M E N T S O S T E N I B L E

L’Ajuntament de L’Hospitalet és un dels con- de ciutats i pobles sostenibles que s’han
sistoris signants de la Carta d’Aalborg. Això realitzat des d’aleshores: Aalborg 1994,
significa que ha decidit d’ajustar la seva
Lisboa 1996 i Hannover 2000.
estratègia de govern als criteris del desenvolupament sostenible municipal.
LA REALITZACIÓ D’UNA
El primer pas per avançar en aquesta direcAGENDA 21 LOCAL
ció té un caràcter analític rigorós i permet
HA DE COMPLIR
situar una visió adequada de la realitat del
DOS REQUISITS PREVIS
municipi amb relació a la sostenibilitat. En
aquest context, a partir de la realització d’un
estudi de l’estat ambiental, social i econòmic
• Creació del Consell de Sostenibilitat.
de la ciutat, que dóna un coneixement proEl de la ciutat de L’Hospitalet es va crear
fund de la seva situació, es formula un conel maig de 2000, i s’integra dins de la
junt d’accions per anar transformant la realiRegidoria Delegada de Medi Ambient, de
tat en la direcció desitjada i en un marc
l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat i
coherent d’estratègies.
actua com un òrgan de participació ciutadana. Està constituït per 34 membres.
Amb aquesta idea, a començament dels
anys noranta, la Diputació de Barcelona es
va plantejar la necessitat d’anar treballant i
• Realització de l’Auditoria Ambiental
aprofundint en la recerca d’aquests instruMunicipal. El Servei de Medi Ambient de
ments per posar-los a disposició dels munila Diputació de Barcelona desenvolupa el
cipis interessats a iniciar processos concorPrograma d’Auditories —Agendes 21
dants amb el paradigma de la sostenibilitat
locals—, al qual es va acollir l’Ajuntament
que estava emergent a tot Europa. Així van
de L’Hospitalet. Mitjançant concurs públic,
néixer les anomenades auditories ambientals
i amb el consens de l’Ajuntament el Servei
municipals (ecoauditories), que avui constide Medi Ambient de la Diputació de
tueixen la fase d’arrencada dels processos
Barcelona va seleccionar la unió temporal
d’Agenda 21 Local que estan desplegant-se
d’empreses (UTE) AMBIO SA- ECOESTUa tot Catalunya.
DIS-EGMASA per a la realització dels treballs de l’Auditoria: recopilació d’informaL’Auditoria Ambiental de L’Hospitalet s’emció, treballs de camp, diagnosi i redacció
marca dins aquest Programa d’auditories
de l’Auditoria, de la proposta del Pla d’acambientals municipals agendes 21 locals
ció ambiental i del Pla de seguiment.
desenvolupat per l’Àrea de Medi Ambient de
L’Auditoria Ambiental de L’Hospitalet es va
la Diputació de Barcelona. El programa
realitzar entre els anys 2000 i 2002.
s’inspira, naturalment, en els continguts dels
acords internacionals adoptats en la Cimera
de Rio de Janeiro de 1992 sobre el desenvolupament sostenible i concretats en l’àmbit local en les tres conferències europees
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L’Agenda 21 de L’Hospitalet: el camí
cap al desenvolupament sostenible
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L’Ajuntament de L’Hospitalet té el compromís d’incorporar els principis i els criteris
de la cultura de la sostenibilitat en totes les
seves polítiques municipals, especialment
en aquelles que incideixin d’una forma
més notable en el medi i el desenvolupament sostenible de la ciutat. Així ho apunta el Programa d’actuacions ambientals
de l’Ajuntament de L’Hospitalet 20002003, aprovat en el Ple municipal de 17
de gener de 2001 per unanimitat.
Segons aquest programa d’actuacions
ambientals, l’Ajuntament considera que
l’Agenda 21 Local és la millor eina disponible per detectar, prevenir i solucionar els
diferents aspectes lligats amb l’estat
ambiental de la ciutat.

Procés d’elaboració
de l’Agenda 21 de L’Hospitalet

ANÀLISI

PREDIAGNOSI
Participació ciutadana
Preproposta de
Pla d’acció local

L’AGENDA 21 DE L’HOSPITALET

DIAGNOSI
Participació ciutadana
Proposta de
Pla d’acció
local
Eix social

PLA D’ACCIÓ
LOCAL
PROCÉS DE
L’AGENDA 21
Eix econòmic
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Eix ambiental

La participació ciutadana:
tothom hi és convidat

L’elaboració d’una agenda 21 és una iniciativa transversal i transdisciplinària que integra
el conjunt de polítiques i actuacions municipals, i que implica el major nombre possible
d’agents i sectors socials i econòmics mitjançant mecanismes permanents de participació. Es tracta, en el fons, d’un repte d’aprofundiment democràtic que respon als
objectius d’augmentar la qualitat i l’eficiència
del sistema, i aconseguir que aquest augment es distribueixi de manera més equitativa. En aquest procés tothom hi és convidat
a dir la seva, perquè la construcció i el desenvolupament d’una ciutat és un projecte
col·lectiu del que ningú no en pot quedar
exclòs.
El pla de participació d’una auditoria ambiental municipal és una de les fases claus del
projecte per tal d’implicar la ciutadania en
l’elaboració de l’Agenda 21 Local. És, per
tant, l’element més decisiu de la diagnosi
ambiental, ja que se’n desprèn la planificació
estratègica del municipi i totes les accions
concretes i detallades d’actuació de progrés
vers el
desenvolupament sostenible.
Ambiental que va tenir lloc al començament
de l’any 2003.
En conjunt, hi van participar més de 1.000
persones. El procés de participació es va
completar amb la realització d’una enquesta
distribuïda en suport paper, si bé també era
accessible mitjançant la pàgina web municipal. L’enquesta va ser resposta per més de
1.400 ciutadans i ciutadanes.

L’AGENDA 21 DE L’HOSPITALET

Durant la fase de participació ciutadana de
l’Agenda 21 de L’Hospitalet, i mitjançant
diferents fórmules de participació, han intervingut els diferents agents implicats en la
gestió diària de l’Ajuntament i una representació significativa de la ciutadania motivada
per conèixer i millorar la realitat ambiental de
la ciutat. El procés es va engegar amb una
presentació pública del document de prediagnosi ambiental elaborat per l’equip tècnic
consultor (maig de 2002), la qual va deixar
pas a un conjunt de sessions territorials, sectorials i temàtiques. El document que en va
sorgir es va aprovar finalment en el Fòrum
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Reunions ciutadanes i assistents
en la fase de participació ciutadana
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Reunions territorials
Districte I. Sant Josep • Centre - Sanfeliu
Districte II. Collblanc • la Torrassa
Districte III. Santa Eulàlia • Granvia Sud
Districte VI. Bellvitge • el Gornal
Districte IV-V. Pubilla Casas • la Florida • Can Serra

Assistents
27
16
40
20
29

132

Reunions temàtiques
Mobilitat i territori
Recursos i contaminació urbana
Comportament social ambiental de L’H
Activitats econòmiques
Grups de treball + districtes
Relators de tots els grups de treball

Assistents
21+15+13+12+15 = 76
17+11+10+10 = 48
14+14 = 48
6+9 = 15
48
7

242

Reunions sectorials
Consell Escolar
Consell de la Gent Gran
Empreses
Tècnics municipals

Assistents
60
40
20
80

200

Fòrum ambiental
1a sessió
2a sessió

Assistents
215
228

443

Enquestes

1.437

TOTAL

2.454

El resultat de la qüestió número 1 va ser el
següent:
%
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Temes

La suma dels percentatges és superior a 100, ja que cada
ciutadà va tenir l’opció de triar cinc temes de la relació que apareix en el requadre següent.

Durant el procés d’elaboració de l’Agenda
21 de L’Hospitalet, es va realitzar una
enquesta de participació ciutadana a l’objecte de recollir la percepció de la població
sobre les qüestions ambientals que cal
atendre de forma prioritària.
La primera pregunta del qüestionari oferia
als enquestats la possibilitat de triar, entre la
llista següent, els 5 temes que els preocupaven més:
1.
2.
3.
4.

Trànsit
Soroll
Contaminació atmosfèrica i olors
Servei de neteja dels carrers

5. Excés de brossa i residus, i manca
de reutilització i reciclatge
6. Abocaments incontrolats de residus
7. Estalvi de recursos (aigua, energia,
primeres matèries...)
8. Qualitat de l’aigua de consum
9. Qualitat dels espais urbans
10. Manca d’espais per passejar i
descansar a la ciutat
11. Manteniment dels parcs i espais verds
12. Contaminació de l’aigua del riu
Llobregat
13. Degradació de les zones agrícoles
14. Problemàtica associada a la indústria
15. Educació ambiental
16. Altres

L’AGENDA 21 DE L’HOSPITALET

Enquesta de participació ciutadana
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El document de l’Agenda 21 de L’Hospitalet va ser aprovat
en el Fòrum Ambiental que es va celebrar durant
el mes de gener de 2003.
Hi van participar membres d’entitats i associacions, dels
grups de treball de l’Agenda 21 Local, d’empreses, sindicats i
partits polítics, entre molts altres agents socials i econòmics.
El resultat de la votació va ser de 225 vots a favor,
1 vot en contra i 2 abstencions.
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L’Hospitalet sostenible, avui:
una ciutat diversa i participativa

El municipi
L’Hospitalet es troba a la comarca del
Barcelonès segons la distribució territorial de
Catalunya de 1936. La ciutat forma un continu
urbà amb Barcelona, amb la qual limita pel
nord i l’est; Esplugues de Llobregat, pel nordoest; Cornellà de Llobregat, per l’oest i el Prat
de Llobregat, pel sud. El terme municipal de
L’Hospitalet té una superfície de tan sols
12,56 km 2 .

Entre els esmentats turons apareixen diferents
rieres i torrents, com la riera Blanca, el torrent
Gornal, la riera del Cementiri, la riera de Can
Vidalet i el torrent d’Esplugues. El sector sud o
Marina és una zona inclinada en direcció al
mar, amb altituds que oscil·len entre els 4 o 5
metres fins als 20 metres.

Les persones
L’Hospitalet és actualment la segona ciutat de
Catalunya pel que fa a nombre d’habitants —
més de 246.000—, precedida només per
Barcelona, que té aproximadament 1.500.000

d’habitants. Això no obstant, és la primera
pel que fa a densitat de població,
amb 19.685 hab./km 2 , per davant de la ciutat
de Barcelona, que té 16.297 hab./km 2 .
En el darrer segle, la població ha experimentat
un creixement demogràfic molt important que,
a grans trets, està directament relacionat amb
dues grans onades migratòries (anys 20-30 i
anys 60-70). Cal destacar que en tota la història de L’Hospitalet el creixement demogràfic
ha estat molt més condicionat pel creixement
migratori que no pas pel creixement natural.
L’any 1981 el municipi de L’Hospitalet va superar els 295.000 habitants. Aquest any fou el
que concentrà un major nombre de població
al municipi.

L’AGENDA 21 DE L’HOSPITALET

Al terme de L’Hospitalet es poden diferenciar
dues grans unitats morfològiques: el Samontà
i la Marina. El sector nord o Samontà està
caracteritzat per un relleu una mica abrupte
en el qual sobresurten els turons de la
Torrassa (45 m), les Planes (55 m) i Can Serra.
Aquests relleus augmenten progressivament
en alçada continuant fora del terme municipal
ja que al punt més elevat del municipi s’assoleixen els 92 metres d’altitud.
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A partir de l’any 1981, però, el nombre d’habitants es va reduir progressivament fins al 2000,
any en què la població va augmentar en més
de 1.000 habitants i va passar a ser de
promou el desenvolupament econòmic de
242.480 habitants.
l’espai agrari i la conservació i difusió dels
valors ambientals i culturals del territori.
D’altra banda, un dels trets més característics
de L’Hospitalet és el seu nivell d’associacionisme. La ciutat compta actualment amb 497 La majoria de desplaçaments externs
entitats i associacions, de les quals 4 treballen dels ciutadans de L’Hospitalet són a la
en l’àmbit dels temes ambientals.
resta de municipis del Barcelonès

L’AGENDA 21 DE L’HOSPITALET

L’activitat econòmica
En termes absoluts, L’Hospitalet és la segona
ciutat de Catalunya amb més llocs de treball
després de Barcelona (més de 60.000), i
una taxa d’atur inferior al 5%, una de les més
baixes del país.
De les prop de 15.000 activitats econòmiques
censades a L’Hospitalet, aproximadament
un 76% pertanyen al sector serveis i comerç,
un 13% pertanyen al sector industrial,
amb a prop d’un 24% dels treballadors, i
un 10% al de la construcció, amb un 7% dels
assalariats.
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L’evolució de la població ocupada resident a
L’Hospitalet presenta una disminució en la
seva dedicació al sector industrial (ha baixat un
10% en 10 anys), en favor de l’augment de
la dedicació al sector serveis (ha passat de tenir
una representació inferior al 50% a més del
60% de ciutadans que s’hi dediquen).
L’agricultura és una pràctica gairebé extingida, ja que només existeixen 3 explotacions
amb un total de 25 hectàrees.
Cal destacar però, que una petita part del
territori de la ciutat es troba dins del
Parc Agrari del Baix Llobregat, en el qual es

Vallès Occidental 2%
Garraf 1%

Baix Llobregat
23%

Maresme 1%
Vallès Oriental 1%

Resta del Barcelonès
72%

La piràmide demogràfica de L’Hospitalet
està experimentant una transformació
en la línia del que succeeix a la resta
de municipis de Catalunya

90+
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-09
00-04

HOMES
120.660
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1

0

El sector dels serveis i el comerç ha
anat desplaçant progressivament el
sector industrial

DONES
125.731

13%
10%

10%

32%

0

1

2

3

4

5

35%

6

Indústria (1.970)
Construcció (1.475)
Comerç (4.684)

Serveis (5.160)
Professionals i artistes (1.478)
Total: 14.767 activitats

L’Hospitalet és una ciutat molt diversa
pel que fa a la procedència dels seus
ciutadans
El consum d’aigua s’ha reduït
progressivament en el darrer decenni
tot i l’augment experimentat pel nombre
d’habitants
País Valencià

Altres

Catalunya

Múrcia
Aragó
Consum (103 m3)

Castella-la
Manxa
Castella
Lleó

Extremadura

Estranger

Andalusia

Habitants
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Galícia
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El sector del transport és el
que consumeix més energia

L’elevat grau d’associacionisme és
un dels trets més característics de
la ciutat de L’Hospitalet

Desglossament del consum d’energia final
Entitats no ambientals
però amb certa sensibilització
per la temàtica
14,7%

Sector domèstic-comercial
13,03%

Sector
transport
12,15%

Sector industrial
12,15%

Actualment el cens d’associacions
de L’Hospitalet és de 497

La recollida selectiva s’ha anat
incrementant, mentre que la quantitat
de residus no recollits selectivament
s’ha estabilitzat
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40.000

Tn/any selectiva
Tn/any rebuig

Entitats ambientals
0,8%

Entitats no
ambientals
84,5%

El Pla d’acció ambiental de L’Hospitalet:
propostes per a l’actuació

La realització d’un procés d’Agenda 21 Local
té com a objectiu fonamental elaborar en un
pla d'acció ambiental local que tradueixi la
voluntat del municipi d’avançar cap al desenvolupament sostenible en un conjunt de línies
estratègiques d’actuació a curt, mitjà i llarg
termini.
Un pla d'acció ambiental no és, doncs, una
mesura aïllada, sinó un complex paquet d’accions avaluades, pressupostades i situades en
el temps, que expressen la voluntat de tots
els agents socials i econòmics de la ciutat per
progressar d’acord amb els principis de la
sostenibilitat, i que sorgeix com a fruit d’un
procés acurat de diagnosi ambiental i de reflexió amb la participació activa de la ciutadania.

El pla d’acció ambiental de L’Hospitalet s’estructura en sis línies estratègiques que marquen la direcció que s’ha de seguir per tal de
progressar localment de forma sostenible.
Cada línia es desenvolupa, al seu torn, en un
ventall de programes d’actuació (40 en total) i
es concreta en un conjunt d’accions i projectes (150 en total) que abasten tots els àmbits
de la realitat social, econòmica i ambiental de
la ciutat.
L’Hospitalet ha esta la primera gran ciutat de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona que aprova
un pla d’acció ambiental en el seu procés
d’implantació de l’Agenda 21 Local.
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Un pla d'acció ambiental (PAA), tanmateix, si
bé és una pauta clara, no és un document
rígid i inflexible, sinó una guia que es redefineix, revisa i adequa a mesura que es porten
a terme les accions previstes i se n’avaluen
els resultats.
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PROGRAMES
DEL PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL DE L’HOSPITALET

Línia estratègica 1 
L’aplicació dels criteris sostenibles
a la gestió municipal.

El treball per un medi urbà de qualitat
i sostenible.

Aquesta línia estratègica esdevé clau per a
l’anàlisi del funcionament intern de
l’Administració local. L’objectiu és dotar la
gestió municipal d’una estructura capaç d’afrontar el repte que suposa l’aplicació pràctica del desenvolupament sostenible.

Aquesta línia estratègica vol fomentar els criteris de sostenibilitat en l’àmbit de ciutat,
potenciar el desenvolupament sostenible
des del vessant urbanístic, i fomentar la ciutat compacta, la generalització de millores
en el disseny de la ciutat i el coneixement i
la protecció de la biodiversitat.

Programes
• Programa de cursos formatius.
• Programa de reestructuració organigrama.
• Programa d’Oficina 21.
• Potenciació de la col·laboració entre
l’Administració local, altres administracions
i amb els principals agents econòmics i
socials.
• Programa de recursos ambientals interns.
• Programa d’estalvi energètic en
dependències municipals.
• Programa d’implantació d’energies
renovables en dependències municipals.
• Programa d’estalvi d’aigua en
dependències municipals.
• Programa de mobilitat sostenible dels
desplaçaments municipals.
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D’aquests 9 programes es deriven
29 accions
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Línia estratègica 2 

Programes
• Foment de criteris de sostenibilitat en el
planejament urbanístic.
• Criteris de sostenibilitat en la construcció i
en la selecció de materials.
• Potenciació dels espais verds i de l’arbrat
urbà.
• Biodiversitat de la ciutat.
• Restauració de la llera del Llobregat al
seu pas per L’Hospitalet.
• Protecció i potenciació de l’agricultura
periurbana.
• Millora en la gestió dels horts de la ciutat.

D’aquests 7 programes es deriven
26 accions

Línia estratègica 4 

La millora de la mobilitat i la connexió
entre els barris.

La coherència en la gestió
dels recursos.

La disminució de l’impacte paisatgístic i l’efecte barrera de les infraestructures de
comunicació, o de l’impacte ambiental de la
circulació, combinat amb una coherent
potenciació de la mobilitat sostenible, són
els principals arguments d’aquesta línia
estratègica.

Aquesta línia estratègica se centra en
aquells aspectes ambientals que poden significar un malbaratament dels recursos naturals i energètics. La línia estratègica proposada treballa en la disminució del consum
energètic, la promoció d’energies renovables, el foment de l’ecoeficiència, l’estalvi
d’aigua i la minimització dels residus.

Programes
• Programa de soterrament de línies fèrries.
• Programa de circuits bicicleta i per a
vianants.
• Programa de soterrament i cobriment de
grans vials.
• Programa de reestructuració de la xarxa
viària de la ciutat.
• Programa d’augment del transport públic.
• Programa d’aparcaments.
• Programa d’altres models de transport
privat.
D’aquests 7 programes es deriven
27 accions

Programes
• Promoció de l’ús de les energies
renovables a la ciutat.
• Foment de l’ecoeficiència de les activitats
econòmiques de la ciutat. Potenciació de
sistemes d’ecoauditoria i ecogestió.
• Reducció del consum energètic, millores
en el rendiment energètic de l’enllumenat
públic.
• Gestió integral del cicle de l’aigua.
• Millores en la gestió dels residus,
potenciació de la seva reducció,
reciclatge i reutilització.
D’aquests 5 programes es deriven
26 accions
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Línia estratègica 3 
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Línia estratègica 5 

Línia estratègica 6 

L’augment del control ambiental
de la ciutat.

El foment de la participació ciutadana,
de la informació i l’educació ambiental
vers la sostenibilitat.

Un bon coneixement del medi implica un
major control ambiental, que és una peça
clau per assolir nivells de sostenibilitat cada
vegada més elevats. Aquesta línia estratègica treballa per potenciar el control sobre els
diferents aspectes ambientals lligats amb
l’entorn de la ciutat.

Aquesta línia estratègica se centra en el
foment de la participació activa del ciutadà,
la millora de la informació i l’educació
ambiental com a eines importants per a
avançar en el desenvolupament sostenible
de la ciutat i l’establiment de canals de
comunicació permanents entre l’administració i la societat civil.

Programes
• Potenciació del Negociat de Salut Pública
com a element clau en el control ambien
tal de l’aire, l’aigua i la salut pública.
• Potenciació del control i de la minimització
de la contaminació atmosfèrica i acústica
de la ciutat.
• Programa de potenciació de mesures per
a disminuir l’impacte ambiental de la
circulació.
• Aplicació de la legislació referent a les
ones electromagnètiques.
• Programa de vigilància i coordinació
ambiental.
• Control de les activitats municipals.
• Ordenança general de medi ambient.

Programes
• Estructuració i augment de la informació
lligada amb el medi ambient i el
desenvolupament sostenible per part de
l’administració.
• Programa de participació de l’Oficina 21.
• Programa d’educació ambiental.
• Foment de l’associacionisme lligat a temes
mediambientals.
• Foment de la formació, l’ocupació i
la cooperació ambiental.
D’aquests 5 programes es deriven
22 accions

D’aquests 7 programes es deriven
20 accions

Prioritats i terminis d’execució de les accions del Pla d’acció ambiental de L’Hospitalet

Nivell de
Curta
prioritat/
Termini
Nre.
Aproximació
d’execució d’accions econòmica
ALT

37

32

Mitjana
Nre.
Aproximació
d’accions econòmica
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991.000 €
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MITJÀ

12

12

6

6

39

55

50
1.046.000 €

13

32

3

3

14

50
836.000 €

69

9

7

6

65

16

53
1.021.000 €

16

69.000 €
34

48
1.158.000 €

312.000 €

sense cost
61

1

Nre.
Aproximació
d’accions econòmica

6.000 €

675.000 €

21.000 €
TOTAL
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TOTAL

Nre.
Aproximació
d’accions econòmica

161.000 €

34.000 €
BAIX

Llarga

15
90.000 €

150

387.000 €

S’entenen accions a curt termini aquelles que s’haurien de portar a terme en un curt període de temps, és a dir, 2 anys.
S’entenen accions a mitjà termini aquelles que s’han de realitzar entre 3 i 5 anys.
S’entenen accions a llarg termini aquelles estimades a un període de temps superior als 5 anys.

116
2.269.000 €

La mesura dels canvis:
els indicadors de sostenibilitat

La realització dels programes i accions que proposa un pla d’acció ambiental té com a objectiu
prioritari induir canvis o introduir mesures de
correcció per fer progressar un municipi vers el
desenvolupament sostenible. En aquest procés,
els indicadors esdevenen un instrument de primera mà per determinar el resultat de les actuacions portades a terme.

individual de cada un dels indicadors plantejats, calcular-ne subindicadors, analitzar-ne
la metodologia de càlcul i comparar els resultats obtinguts amb els altres municipis,
per tant, és una guia metodològica que permet garantir el realisme i l’aplicabilitat dels
paràmetres escollits.

El Sistema Municipal d’Indicadors de
Sostenibilitat té 30 indicadors que descriuen
processos o fenòmens (indicadors de model),
aborden cicles de matèria i energia des del
punt de vista de la producció, distribució tractament i reutilització (indicadors de flux) o fan
referència a les condicions finals de la ciutat
(indicadors de qualitat). Per tant, tenen com a
finalitat específica informar sobre l’estat del
Els indicadors seleccionats pel Pla d’acció
medi urbà i la seva evolució. Cal dir que en
ambiental de L’Hospitalet sorgeixen del
alguns casos no ha estat possible determinar el
Sistema Municipal d’Indicadors de
valor numèric de l’indicador ja que no es dispoSostenibilitat publicat per la Diputació de
sa de dades contrastables, raó per la qual s’ha
Barcelona conjuntament amb la Xarxa de
realitzat la descripció del mètode, perquè
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Aquests en un futur l’Ajuntament pugui realitzar-ne el
indicadors permeten realitzar un seguiment
seguiment.
S’entén per indicador aquella expressió que,
degudament avaluada numèricament, aporta
informació útil sobre l’estat d’una determinada
variable —ambiental, social o econòmica— i
permet seguir-ne l’evolució. Els indicadors, per
tant, han de ser fàcilment mesurables, repetibles, entenedors i fiables.

INDICADORS DE MODEL (EXEMPLE)

Definició
Avalua la vitalitat dels diferents òrgans estables de participació ciutadana relacionats
amb processos d’Agenda 21, i en determina
el nombre de reunions anuals.
Càlcul
Nombre anual de reunions/any.

Interpretació dels resultats
L’any 2002 representà l’inici de la fase de
participació ciutadana, motiu pel qual es van
produir moltes reunions. Es preveu que els
pròxims anys aquest nombre pugui repetirse mitjançant la constitució d’òrgans estables de participació vinculats a un fòrum
ambiental.

Resultat
26 reunions i 1 fòrum (any 2002).

Tendència desitjada
Augment i periodicitat regular
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Participació ciutadana en processos
de sostenibilitat
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INDICADORS DE FLUX (EXEMPLE)
Consum domèstic d’aigua
Definició
Avalua el consum domèstic d’aigua que
prové de la xarxa de subministrament municipal. També hi ha un altre indicador que
considera el consum total dels sectors
domèstic, comercial i industrial i dels equipaments i serveis municipals (consum
públic).
Càlcul
Abastament domèstic d’aigua anual (litres) /
Nombre d’habitants x 365 dies.

Interpretació dels resultats
El principal consum de L’Hospitalet és el
consum domèstic amb més del 75% del
consum global de la ciutat. Globalment,
totes les tipologies de consum presenten
uns valors molt homogenis any rere any,
essent el consum domèstic per habitant i
dia a L’Hospitalet molt inferior al de la mitjana de municipis de l’entorn de Barcelona, el
qual s’aproxima als 170 litres habitant i dia.

Tendència desitjada
Dismunició.

Resultat
111,5 l/hab. dia.

INDICADORS DE QUALITAT (EXEMPLE)
Concentració ambiental
dels contaminants atmosfèrics
Definició
Avalua els nivells d’immissió dels principals
contaminants atmosfèrics, i s’expressa com
el nombre d’ocasions que un
determinat contaminant supera els valors de
referència establerts.
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Càlcul
Nombre de dies que un contaminant supera
els valors de referència establerts per la
legislació vigent.
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Resultat
Període 1999-2000
O3 (valor llindar d’informació)
Nombre de dies: 0
O3 (valor llindar protecció salut) Nombre de dies: 2
SO2 (percentil 50)
6 g/m3
PST (valor guia mitjana anual)
111 /m3
CO (mitjana aritmètica anual)
0,8 mg/m3
NO2 (percentil 50)
40 /m 3

Interpretació dels resultats
A L’Hospitalet, globalment, es compleix amb
la legislació vigent relativa a immissions de
contaminants atmosfèrics, tot i que cal tenir
especial cura amb l’ozó quan supera el
valor del llindar de protecció de la salut.
Tendència desitjada
Disminució.

