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Administració Pública local que opera al servei dels 36 municipis metropolitans.
Explotació de les infraestructures públiques que garanteix el funcionament de la
ciutat metropolitana: urbanisme, mobilitat, cicle de l'aigua, gestió de residus i
infraestructures verdes (xarxa de parcs naturals i platges).

Creada l'any 2018 com a òrgan de l'AMB.
El paper de l'Agència: punta de llança de programes
d’internacionalització i promoció d’inversions,
estimular la innovació i el desenvolupament
tecnològic i donar suport a les empreses i a la creació
d'ocupació.
Creació del departament d’Economies locals
emergents:
• Economia verda i circular
• Economia Social
+ RESILIÈNCIA
• Polítiques alimentàries

Plans estratègics, observatoris, serveis, participació
eines, etc. això és el que oferta l’agència
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I, en totes aquestes actuacions, plans i programes estratègics relacionats amb la funcionalitat metropolitana, ens centrem ara en
el treball que fa l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic per promoure la sostenibilitat de les activitats
econòmiques al nostre territori. D’aquesta manera, es poden aprofitar els resultats del projecte Bluefasma, per a potenciar i
especialitzar alguns dels serveis, projectes i accions que actualment estem duent a terme.
L'objectiu és promoure la sostenibilitat i la
competitivitat de les activitats econòmiques de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona com a element
inseparable per garantir la competitivitat i la
generació de benestar i cohesió social.
Volem generar un model de governança per
promoure la sostenibilitat de les empreses perquè
hi contribueixin els inputs de producció que entren
al nostre territori (matèries primeres, residus, aigua,
energia), generant valor i benestar durant el major
temps possible, contribuint així a la resiliència del
territori.

POLÍTIQUES D'ECONOMIA VERDA I CIRCULAR A L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

IMPULS A L'ECONOMIA VERDA

Plataforma de recursos
d'economia circular recull en
format web informació sobre
professionals i bones
pràctiques orientades a la
promoció d'aquestes
estratègies en el teixit
industrial metropolità.

Una eina per ajudar a
promoure l'economia circular
és la posada en marxa d'una
taula per coordinar estratègies
i impulsar el treball
col·laboratiu entre els diferents
municipis, administracions i
actors privats.

- Servei de Suport a l'Economia Verda i
Circular.

- Plataforma GestPAE.
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Un dels projectes més importants de foment de la sostenibilitat de les activitats econòmiques del nostre territori, es fa a través
del Servei de Suport a l'Economia Verda i Circular.
El Servei es concentra en aquesta primera fase en els 175 polígons d'activitat econòmica del territori de l'Àrea Metropolitana
de Barcelona, que ocupen 60 km.2 i concentren més de 20.000 empreses. D’aquesta manera estem desenvolupant:

Assistència a les àrees municipals
responsables de la promoció econòmica

Anàlisi de l'ecosistema
industrial local

Potenciar la generació fotovoltaica i Visualització i anàlisi de dades
les comunitats energètiques
a través de l’eina GestPAE

Servei de Suport a l'Economia Verda i Circularés una iniciativa de l'Agència de
Desenvolupament Econòmic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per impulsar
projectes d'economia verda i circular entre empreses i administracions municipals,
mitjançant l'anàlisi de teixits econòmics i industrials des de la perspectiva i potencial de
l'economia verda i circular, així com com l'assistència tècnica a les empreses i
ajuntaments que estiguin interessats a dinamitzar polítiques i projectes en aquest
àmbit.

POLÍTIQUES D'ECONOMIA VERDA I CIRCULAR A L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Assistència a les àrees empresarials i
de promoció econòmica

Anàlisi de l'ecosistema
industrial local

Aquesta informació es col·loca en el visor
GestPAE que permet als municipis avaluar el
metabolisme dels polígons industrials
econòmics, detectar oportunitats de millora,
i promoure accions i/o projectes per part de
les administracions municipals o les
empreses, i així valorar l'impacte de les
mesures adoptades.

Potenciar la generació fotovoltaica i Visualització i anàlisi de dades
a través de l’eina GestPAE
les comunitats energètiques
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PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL SISTEMA ALIMENTARI METROPOLITÀ

Establir les bases per a una política
alimentària que reforci la resiliència
del sistema alimentari metropolità, en
la seva dimensió social, econòmica i
ambiental. La finalitat és garantir la
producció i l'accés a una alimentació
saludable i assequible, amb criteris
d'equitat, conservació patrimonial i
sostenibilitat ambiental.

Aproximar els productors i
consumidors de productes
agroalimentaris del territori
de manera que s'impulsi la
responsabilitat social i
ambiental, la traçabilitat de
la cadena i el comerç i la
producció agroalimentaris de
proximitat.

Generar informació sobre el sistema
alimentari metropolità en les seves
dimensions ambiental, social i
econòmica per tal de donar suport a
les polítiques desenvolupades per les
administracions del territori i
promoure una activitat econòmica
inclusiva i sostenible en aquest àmbit.

PLA D'ACCIÓ PER A L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE 2020-2023

PLA D’ACCIO PER A L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE
2021-2023
Eixos d’actuació
E1. Governança transversal i multinivell de les polítiques públiques alimentàries
E2. Coneixement, comunicació i estratègies a mig/llarg termini per a l'alimentació sostenible
E3. Ordenació territorial, planejament urbanístic i infraestructures alineades amb la rellevància del
sistema alimentari
E4. Incentivar la producció alimentaria sostenible

E5. Facilitar la distribució i comercialització d'aliments de proximitat, ecològics i/o de circuit curt; axí com
limitar el malbaratament i pèrdues
E6. Promoure dietes saludables i sostenibles, accessibles per a tota la ciutadania

E7. Desenvolupar un programa d'activitats vinculat a la Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible

PLA D'ACCIÓ PER A L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE 2020-2023
E5. Facilitar la distribució i comercialització d'aliments de proximitat,
ecològics i/o de circuit curt; limitar el malbaratament i pèrdues

E2. Coneixement, comunicació i estratègies a
mig/llarg termini per a l'alimentació sostenible
ID

Eix / Acció

ID

Eix / Acció

E2.

Coneixement, comunicació i estratègies a mig/llarg termini per a
l'alimentació sostenible

E5.

Facilitar la distribució i comercialització; axí com limitar el malbaratament i
pèrdues

A5.1.

Línia de suport a la compra de proximitat, segura i saludable en el marc del plan
ApropAMB

A2.1.

Impulsar la creació de l’Observatori del Sistema Alimentari Metropolità
de Barcelona i continuar amb les Taules de Participació i Debat al
voltant dels conflictes del sistema agroalimentari.

A2.2.

Analitzar la dimensió ambiental del sistema alimentari metropolità i
elaborar el seu inventari d'emissions

A2.3.

Elaborar estudis orientats a territorialitzar diversos aspectes de sistema
alimentari metropolità

A2.4.

Inventariar i difondre els estudis i investigacions realitzades i previstes
respecte a les diferents dimensions de sistema alimentari, així com
promoure de nous des d'una perspectiva coordinada.
Programes de formació en tècniques de gestió alimentària per tècnics
municipals.
Col.laborar a l’exposició itinerant de la Capital Alimentària i cercar
ubicacions al territori metropolità per la seva instal·lació.

A2.5.

Creació i manteniment d'una secció a la web de l'AMB destinada a les
Polítiques Alimentàries

A2.6.

Recursos i activitats de sensibilització i formació

A2.7.

Vetllar per l'incorporació de les polítiques alimentàries en el pla
estratègic Barcelona Demà - 2030

A5.2. Segell metropolità Paradistes Verds

A5.3.

Difusió i promoció Biomarket; Centre de Reaprofitament Alimentari i d'altres
iniciatives en matèria d'alimentació sostenible relacionades amb Mercabarna

A5.4.

Participació de l'AMB en el projecte Centre Logístic d'Intercanvi Agroalimentari de
Proximitat

A5.5. Restaurants Sostenibles (prova pilot economia circular)
A5.6. Accions previstes al PREMET25 (sense infraestructures)

SISTEMA D’INFORMACIÓ DEL SISTEMA ALIMENTARI METROPOLITÀ

4 eixos temàtics
18 categories
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PROJECTES NOUS QUE ESTEM DESENVOLUPANT
• Línia de suport a polítiques publiques, per al foment
d’activitats econòmiques vinculades amb l’alimentació
sostenible
• Estudi sobre la dimensió socioeconòmica de
l’economia blava a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

• Plans ApropAMB 2022
• Convenis
• Fires (Gastronòmic fórum 2022, BIZ Barcelona)
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Anem en aquest camí...
Desenvolupant una sèrie d'actuacions
que es coordinen amb altres
competències i serveis metropolitans,
perquè l'aglomeració metropolitana
s'orienta cap a la sostenibilitat i la
resiliència des de les diferents
dimensions de l'activitat urbana

Gràcies per la vostra atenció
Jesús Tomás García
jtgarcia@amb.cat

