
Nombre de municipis 
avaluats Nombre d'accions

2002 17 1.623
2006 62 6.407
2010 93 8.982

► AVALUACIÓ DELS PLANS D'ACCIÓ

Mitjana del percentatge d'accions per grups temàtics

Mitjana del percentatge d'accions relacionades amb el Canvi climàtic

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS PLANS D'ACCIÓ DE L'AGENDA 21 LOCAL
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► EVOLUCIÓ DEL GRAU D'EXECUCIÓ DELS PLANS D'ACCIÓ

Mitjana del percentatge d'accions segons el seu estat d'execució
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Estat de les accions executades segons temàtica

COMENTARIS SOBRE L'EVOLUCIÓ DEL GRAU D'EXECUCIÓ DELS PLANS D'ACCIÓ

Grau d’execució
• L’any 2010 hi ha la mitjana de 69% de les accions iniciades o executades. 
• L’evolució del grau d’execució ha estat positiva. L’any 2002 hi havia el una mitjana del 38% de les 
accions iniciades o executades. Del 2002 al 2006 va haver un 27% més d’accions iniciades o executades i 
del 2006 al 2010 el salt ha estat menor del 4 % més d’actuacions iniciades o executades.
• Cal destacar les accions periòdiques son 16%.del total. 
• El percentatge d’acció sense dades de la mitjana dels municipis avaluats es el 4%. 
• El percentatge d’accions desestimades de la mitjana dels municipis avaluats 6%.
Grau d’execució per temàtica
• No hi ha diferències significatives entre les accions estructurals i les vectorials pel que fa al grau 
d’execució. Però hi ha més accions de caire estructural 58% que de caire vectorial 38%.
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► VALORACIÓ ECONÒMICA

Percentatge d'accions executades amb cost conegut: 54% (mitjana)

Fonts de finançament de les actuacions Distribució del finançament a l'ajuntament
(mitjana) (mitjana)

Inversions del Pla d'acció Inversions en percentatge
(mitjana)

COMENTARIS DE LA VALORACIÓ ECONÒMICA

► CONCLUSIONS GENERALS DEL SEGUIMENT I AVALUACIÓ

• Es disposa d’informació de les inversions en un 54% de les accions iniciades o executades.
• El 72% de les accions iniciades o executades han estat finançades per l’Ajuntament.
• D’aquestes, el 54% han estat dutes a terme amb mitjans propis, un 11% són accions que tenen una inversió periòdica 
anual i la resta han estat inversions econòmiques del propis ajuntaments. 
• La inversió feta pel conjunt d’ajuntaments de la que disposem dades és de 87.513.146€, el 45% del cost total 
d’inversions conegut. La inversió periòdica anual dels ajuntaments suposa 5.514.607€any/any. Altres administracions o 
entitats han finançat un 18% d’accions el que ha suposat una inversió de 99.859.332€ (51% del cost total de les 
inversions conegudes) 
• L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona ha finançat un 10% de les accions el que ha suposat un total de 
1.761.808€ (1% del cost total de les inversions conegudes) 

• Més del 60% dels municipis amb A21L s’han adherit al Pacte d’alcaldes.
• De tots aquests municipis amb Agenda 21 que han signat el Pacte d’alcaldes, els seus Plans d’Acció contemplen un 
46% d’accions relacionades directament amb actuacions adreçades a la mitigació i adaptació al canvi climàtic. 
• El 67% dels municipis de la província de Barcelona disposen de l’A21L. Això representa en població que el 95% dels 
habitants de la província viuen en un municipi en el que els seus ajuntaments tenen una planificació en clau de 
sostenibilitat 
• L’A21L és una eina bàsica per a la implantació de polítiques sostenibles als municipis i ha aconseguit que les regidories 
de medi ambient tinguin més pes específic en el equip de govern.
• Les accions executades i les que els ajuntaments tenen previst executar a curt termini suposen quasi el 80% del total de 
les actuacions dels Plans d’Acció de l’A21L.
• Mes de 15 municipis que varen iniciar l’A21L durant el període 1993-2000 han revisat el seu Pla d’Acció. La Diputació de
Barcelona vol agafar el compromís de reformular les A21L de tots els municipis que ho sol•licitin
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